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Influência da precipitação de fase σ na resistência à corrosão e nas propriedades mecânicas de 

um aço vazado inoxidável duplex GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 

Resumo 

O objecto deste trabalho é a análise da influência da precipitação de fase σ na resistência 

à corrosão e nas propriedades mecânicas de um aço vazado inoxidável duplex 

GX2CrNiMoCuN25-6-3-3. 

Esta é uma matéria de elevada relevância no estudo dos duplex no sentido de prever a 

ocorrência desta fase em operações que exponham o material à gama de temperaturas à qual 

se dá a sua formação, como por exemplo no processo de soldadura e compreender melhor o 

efeito da sua presença no comportamento do material. É conhecido o seu carácter, em geral, 

nefasto na resistência à corrosão por picadas e mecânica dos duplex. 

Para desenvolver este estudo promoveu-se a precipitação de fase σ sobre material sujeito 

a tratamento térmico de solubilização a 1075ºC, através da aplicação de estágios isotérmicos 

no intervalo de temperaturas entre 600 e 1000ºC com duração entre 2,5 minutos e 4 horas e 

posterior arrefecimento em água. 

Sobre as amostras submetidas aos tratamentos térmicos indicados aplicaram-se os 

procedimentos descritos nas normas ASTM A923-A para detecção de fases intermetálicas por 

observação microestrutural; ASTM G48-A (ensaio de imersão em FeCl3) e G61 (ensaio de 

polarização cíclica em água do mar sintética) para a avaliação de resistência à corrosão por 

picada. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que a gama de temperatura crítica para a 

formação de fase σ neste duplex se encontra entre 800 e 900ºC; a estas temperaturas a 

precipitação desta fase dá-se para tempos muito curtos de estágio nomeadamente, 2,5 e 5 

minutos. 

O procedimento da norma ASTM G61 revelou-se menos sensível à presença de fase σ do 

que o procedimento da norma G48; os resultados obtidos através dos ensaios 

potenciodinâmicos apresentam uma degradação da resistência à corrosão do material 

demonstrada pela diminuição acentuada dos valores do potencial de picada em simultâneo com 

um aumento significativo da área do ciclo de histerese para o estágio a 800ºC durante mais de 

uma hora; os resultados obtidos por imersão das amostras em FeCl3 indicam uma degradação 

da resistência à corrosão por picadas para todas as amostras com excepção da submetida a 

estágio isotérmico a 800ºC durante 2,5 minutos. 

A avaliação das propriedades mecânicas foi efectivada através de ensaios mecânicos de 

durezas, de tracção e de choque – Charpy; este último revelou-se mais sensível à presença de 
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fase σ no material do que os restantes. Observa-se o decréscimo da resistência ao choque do 

material com o aumento da quantidade de fase σ precipitada a 900ºC; nas amostras 

submetidas a estágios a 800ºC esta propriedade mantém-se constante para todos os tempos 

de estágio até 17 minutos; para o estágio de 65 minutos verifica-se uma queda acentuada dos 

valores obtidos. 

A par desta investigação, é também apreciada a alteração microestrutural provocada num 

aço inoxidável duplex de fundição por variações da temperatura de solubilização entre 1050 e 

1400°C. O recozimento realizado à temperatura próxima da temperatura de solidus da liga teve 

um único estágio de duas horas com arrefecimento em água. Os restantes tratamentos foram 

realizados em dois estágios; o primeiro com a duração de 1h30min a 1400ºC e o segundo, de 2 

horas, a temperaturas compreendidas entre 1350 e 1050ºC, de 50 em 50°C com posterior 

arrefecimento em água. 

Mediu-se o teor relativo das fases e o respectivo teor de crómio e molibdénio; verificou-se 

que quanto menor a temperatura de solubilização menor a quantidade de ferrite presente na 

microestrutura do aço, atingindo-se uma relação austenite-ferrite de cerca de 50 por cento perto 

de 1050ºC. 

Os resultados obtidos para o teor relativo das fases na microestrutura confirmam o forte 

efeito do azoto como estabilizador da austenite.  

Finalmente, desenvolveram-se estudos de avaliação da resistência à corrosão por picada, 

aplicando os mesmos procedimentos de ensaio acima referidos. Os resultados obtidos mostram 

que uma temperatura de solubilização inferior a 1200°C não exerce um efeito significativo na 

resistência à corrosão por picada, que se mantém elevada após solubilização neste domínio; já 

uma temperatura de solubilização superior a 1200°C provoca uma degradação sensível desta 

característica. 
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Abstract 

The present study was undertaken to analyse the effect of σ phase precipitation in 

corrosion resistance and in mechanical properties of a GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 cast duplex 

stainless steel. 

This is a relevant matter in duplex investigation in order to anticipate the formation of this 

detrimental phase during operations that may expose the material to critical temperatures where 

σ phase precipitation takes place such as joining and to recognize the result of its presence on 

the material performance. 

To develop this work, precipitation of σ phase was promoted by isothermal heat treatments 

carried out between 600 and 1000ºC during 2,5 minutes to 4 hours and followed by water 

quenching, in heat treated samples at 1075ºC. 

The procedure of A923-A ASTM standard was applied to detect intermetallic phases 

precipitation on microstructures by light microscopy observation; G48-A (immersion on FeCl3) 

and G61 (cyclic polarization curves in artificial see water) ASTM standards were employed to 

evaluate the susceptibility of the aged specimens to pitting corrosion. 

The results showed that the critical temperature range for σ phase formation in this duplex 

is between 800 and 900ºC; at these temperatures there was precipitation of this phase even for 

2,5 or 5 minutes stages. 

The procedure of G61 ASTM standard was less sensitive to σ phase presence than G48; 

electrochemical potenciodynamic tests showed a decay of pitting corrosion resistance in 

material seen by a drop of pitting potential together with an increase of hysteresis loop area for 

the specimen heat treated at 800ºC for over an hour; the results obtained by FeCl3 immersion 

tests indicated degradation of pitting corrosion resistance for all aging conditions but for the one 

aged at 800ºC for 2,5 minutes. 

Mechanical properties evaluation was carried out with hardness, tensile and impact testing; 

the last one was the most sensitive measure of σ phase formation. A reduction of the impact 

toughness was seen with the increasing amount of σ phase at 900ºC; in the specimens aged at 

800ºC this property remained constant until 17 minutes stage; for the 65 minutes stage a 

significant decrease of toughness was seen. 

In addition, the microstructural changes of the duplex, induced by the applied solution heat 

treatment were evaluated; the specimens were heat treated in a range of temperatures from 

1050 to 1400°C, every 50°C for 2 hours and then cooled in water. 
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The volume fraction of each constitutional phase (austenite and ferrite) and the respective 

chromium and molybdenum content were measured; increasing the solution temperature 

increases the volume fraction of ferrite in the cast duplex stainless steel microstructure. An equal 

amount of austenite and ferrite in microstructure was obtained at temperatures around 1050ºC. 

The results of the volume fraction measurements showed an intense austenite stabilizing 

effect of the nitrogen. 

Finally, pitting corrosion resistance was evaluated applying the procedures of G61 and 

G48 ASTM standards; solution temperatures under 1200ºC didn’t produce a significant effect on 

pitting corrosion resistance although solution temperatures higher than 1200ºC caused an 

impressive decrease of this property. 
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I. Introdução 

1. Aços inoxidáveis – Generalidades 

Os aços inoxidáveis (ligas ferro-carbono com um teor ponderal em crómio superior a 11%) 

aparecem no início do século passado (séc. XX), quando metalúrgicos franceses, alemães, 

ingleses e mais tarde norte-americanos começaram a publicar os resultados dos seus estudos 

sobre ligas ferrosas de baixo teor em carbono contendo crómio. 

Desde essa altura, os aços inoxidáveis classificam-se segundo a sua estrutura 

(martensíticos, ferríticos e austeníticos). Foram essencialmente as suas propriedades anti-

corrosão que despertaram o interesse por estes aços e para a necessidade de os melhorar. 

Mais tarde, um estudo sobre a composição, propriedades e estrutura, e tratamentos 

térmicos dos aços inoxidáveis, e dos elementos de liga, levaram ao desenvolvimento dos aços 

inoxidáveis endurecíveis por precipitação1 durante os anos 40 nos Estados Unidos. 

Durante a II Guerra Mundial a escassez de níquel, resultou num grande desenvolvimento 

dos aços inoxidáveis austeníticos com alto teor em manganês pois, este, substituía uma parte 

ou a totalidade do níquel. 

A primeira geração de aços inoxidáveis duplex, que seguidamente se designam pela 

forma abreviada de “duplex”, contendo austenite e ferrite, aparece nos anos 30 na Suécia, fruto 

da necessidade de combater problemas relativos à corrosão provocada pelas águas saturadas 

em cloretos e outros agentes químicos bastante agressivos utilizados na indústria da pasta de 

papel. No entanto, o seu desenvolvimento comercial só vem a acontecer nos anos 60. 

No início dos anos 70, impulsionados pelas necessidades da indústria offshore do Mar do 

Norte, nascem os duplex de segunda geração que continham adições de azoto, elemento 

intersticial cujo coeficiente de difusão na ferrite e na austenite é respectivamente cerca de duas 

e três ordens de grandeza mais elevado que o do níquel, permitindo obter uma proporção 

microestrutural semelhante de ferrite e austenite e consequentemente dando origem a um 

aumento da tenacidade das zonas afectadas pelo calor durante a soldadura e uma excelente 

resistência à corrosão em ambientes com cloretos. A utilização do azoto em vez do níquel para 

este efeito específico contribuiu para a melhoria da competitividade do aço de segunda 

geração, dado o elevado custo do níquel no mercado. 

                                             
1 Existem dois tipos de aços inoxidáveis por precipitação: os semi-austeníticos e os martensíticos. Os semi-austeníticos são 
sujeitos, após fabrico, a um tratamento térmico entre 750 e 950ºC para provocar a destabilização da austenite por precipitação de 
carbonetos de crómio e desencadear a sua transformação em martensite quando arrefecida à temperatura ambiente [5]. 
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A introdução do azoto nos aços foi facilitada pelo desenvolvimento do processo de 

descarburação árgon-oxigénio (AOD), que aumentou a eficiência da remoção de carbono sem 

provocar uma oxidação excessiva, promoveu a dessulfuração2, permitindo um apertado controlo 

químico. A utilização deste processo foi essencial para o melhoramento das características dos 

aços inox duplex. 

Desde então e até à década de 80, o desenvolvimento dos duplex deu-se muito 

rapidamente. Os primeiros duplex continham cerca de 18% de crómio, entre 4 e 6% de níquel e, 

por vezes, algum molibdénio. As gamas comercializadas actualmente contêm teores de crómio 

entre os 22 e os 26%, de níquel entre 4 e 7%, de molibdénio superiores a 4.5%, de cobre e 

tungsténio de 0.7% e teores de azoto entre 0.08 e 0.35%. Estes melhoramentos aplicados aos 

duplex devem-se, essencialmente, à necessidade de melhorar a sua resistência à corrosão, a 

sua vazabilidade e mesmo a sua soldabilidade. A introdução de azoto nestes aços foi 

determinante para aumentar a sua resistência à corrosão por picadas (“pitting corrosion”) e para 

melhorar a sua soldabilidade [1, 2]. 

A constante procura de melhoria do desempenho dos aços inoxidáveis em ambientes 

agressivos levou mais recentemente, já nos anos 80, à elaboração de materiais sofisticados, 

designados por aços inoxidáveis superduplex3, caracterizados por um número ou índice de 

resistência à corrosão por picada (PREn4) superior a 40. 

O PREn é, actualmente, o indicador mais utilizado para seriar os aços inoxidáveis duplex 

quanto à sua resistência à corrosão por picadas baseando-se unicamente na composição 

química do material [1]; é calculado pela expressão: 

PREn = %Cr + 3.3 x (%Mo) + 16 x (%N) (Equação 1) 

O desenvolvimento dos duplex continua até hoje dando origem ao nascimento de uma 

nova geração de duplex, os hiperduplex, com um desempenho semelhante ao das ligas de 

níquel e do titânio, em algumas aplicações específicas tais como permutadores de calor 

arrefecidos a água do mar (Figura 1) [3]. 

Os hiperduplex caracterizam-se por elevados teores de elementos de liga que lhes 

conferem uma maior resistência à corrosão e aumentam significativamente o seu PREn. 

                                             
2 Dessulfuração – Diminuição do teor em enxofre para valores muito baixos. Utilizando o AOD obtém-se facilmente teores de 
aproximadamente 0.01%. Se se tratar a escória pode-se obter menos de 0.005% de enxofre e um duplo tratamento da escória 
permite chegar a teores de enxofre tão baixos como 0.001%. 
3 O termo “superduplex” aparece na década de 80 para distinguir os duplex com elevado teor em elementos de liga e um 
desempenho acima do comum (PREn≥40) [2]. 
4 Pitting resistence equivalent number 
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Quando comparados com os seus antecessores, os superduplex, estes valores sobem de cerca 

de 42 para 49 [3]. 

Os aços inoxidáveis vazados podem ser classificados como resistentes à corrosão 

(Gamas C) ou como resistentes ao calor (Gamas H). Em geral, estes aços têm uma resistência 

à corrosão equivalente à dos seus semelhantes para deformação plástica mas existem 

diferenças entre eles. Uma das principais diferenças, prende-se com a existência duma 

pequena quantidade de ferrite no interior da matriz austenítica, nos aços inoxidáveis 

austeníticos. A presença de ferrite é desejável nos fundidos uma vez que facilita a soldadura e 

aumenta a resistência à corrosão sob tensão. 

Estes aços vazados podem também diferir dos seus semelhantes para deformação 

plástica nas propriedades mecânicas, nas propriedades magnéticas ou na composição química; 

estas diferenças provêm da possibilidade de existência de dendrites, da precipitação de fases 

intermetálicas e de segregações da liga. Normalmente, as propriedades mecânicas são as mais 

afectadas sendo estas inferiores às das ligas para deformação plástica [1, 4]. Em anexo (Anexo 

I) encontram-se disponíveis as composições químicas de diversos duplex vazados e para 

deformação plástica. 

1.1. Aço inoxidável duplex 

Os duplex são ligas ferro-magnéticas que além de crómio e níquel, contêm molibdénio e 

são ajustadas de forma a conterem austenite (CFC5) e ferrite (CCC) em partes iguais. Os seus 

teores em crómio e níquel variam entre 20-30% e 5-10%, respectivamente. 

A primeira geração destes aços era maioritariamente ferrítica o que provocava uma baixa 

tenacidade6 após soldadura. A introdução de azoto nos duplex promoveu o aumento da 

austenite, conseguindo-se atingir uma relação volúmica austenite–ferrite de 1:1. Este é o 

principal objectivo ao conceber um duplex, obter quantidades aproximadamente iguais de 

austenite e ferrite. A fracção de cada uma das fases existentes na liga depende da sua 

composição química e do tratamento térmico aplicado. 

Os duplex de uso corrente podem ser divididos em 4 gamas genéricas (ordenados por 

ordem crescente relativamente à sua resistência à corrosão) (vide tabela 11 do anexo I): 

• Fe-23Cr-4Ni-0.1N 

• Fe-22Cr-5.5Ni-3Mo-0.15N  
                                             
5 CFC – Estrutura cristalina cúbica de faces centradas; CCC – Estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. 
6 A tenacidade é uma medida da quantidade de energia que um material pode absorver antes de fracturar. É a resistência que a 
matéria apresenta ao choque mecânico, isto é, ao impacto [1]. 
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• Fe-25Cr-5Ni-2.5Mo-0.17N-Cu 

• Fe-25Cr-7Ni-3.5Mo-0.25N-Cu-W 

Tal como acontece com os aços inoxidáveis austeníticos 18-8, os duplex são muitas 

vezes referenciados pelo seu teor em níquel e crómio. E, nesse caso, são referenciados como 

AISI 2304 (UNS S323047), AISI 2205 (UNS S31803 /S32205), AISI 2505 (UNS S32550) e AISI 

2507 (UNS S32750 /S32760), respectivamente. As gamas mais frequentemente utilizadas as: 

AISI 2304, AISI 2205 e AISI 2507. 

A estrutura dupla dos duplex confere-lhes uma elevada resistência à corrosão sob tensão, 

quando comparados com os aços inoxidáveis austeníticos, e uma maior ductilidade do que os 

aços inoxidáveis ferríticos. A sua tenacidade situa-se entre a tenacidade dos aços inoxidáveis 

austeníticos e a dos ferríticos e a sua elevada tensão limite convencional de proporcionalidade 

a 0.2% (R0.2) permite o fabrico de componentes de parede fina com alta resistência mecânica, 

possibilitando uma redução da quantidade de material e de tempos de soldadura [1, 5, 6]. 

Geralmente, os duplex possuem uma dureza superior à dos aços inoxidáveis austeníticos. 

Os seus valores de dureza variam entre os 230HB para S32304 e os 300HB para S32750 

enquanto a dureza dos aços inoxidáveis austeníticos varia entre os 160 e os 200HB. Uma maior 

dureza pode resultar numa melhor resistência à erosão e à abrasão na presença de partículas 

sólidas como por exemplo, as partículas de sulfato de cálcio (gesso) no processamento de 

ácido fosfórico por via húmida ou grãos de sílica (areia) na indústria da reciclagem de papel. Os 

duplex oferecem também uma resistência à fadiga superior à dos austeníticos [7]. 

1.2. Desenvolvimento e aplicações dos aços inoxidáveis duplex 

A utilização dos duplex expandiu-se amplamente por um vasto número de indústrias, 

como material de construção, em especial nas indústrias petrolíferas e de gás, nas indústrias 

petroquímicas, na indústria de pasta de papel e nas indústrias de reciclagem. Estes aços são, 

essencialmente, utilizados em ambientes aquosos que contenham cloretos e também como 

substitutos de aços inoxidáveis austeníticos que tenham sofrido corrosão por picadas ou 

corrosão sob tensão em serviço [1, 4, 8]. 

Uma também importante área de aplicação dos duplex é a da indústria naval, em que 

uma grande parte dos navios cisterna é construída para o transporte de produtos químicos 

variados. Estes produtos são frequentemente corrosivos o que exige uma enorme preocupação 

na escolha do material de construção a utilizar [1, 4, 8]. 
                                             
7 Nos EUA as gamas de aços inoxidáveis são, geralmente, designadas pelo sistema de numeração AISI (American Iron and Steel 
Institute), pelo sistema de numeração unificado (UNS) ou pelo nome atribuído à liga pelo seu fabricante. 
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As principais características dos superduplex prendem-se com as suas elevadas 

resistências à corrosão e mecânica e a possibilidade de competir, em termos de custo, com 

outros materiais tais como os aços inoxidáveis superausteníticos8 e as ligas de níquel. Apesar 

da sua grande abrangência de aplicações e elevada resistência à corrosão a temperaturas 

próximas da temperatura ambiente, os superduplex, possuem algumas limitações no que diz 

respeito a temperaturas de trabalho elevadas. Houve, então, necessidade de desenvolver um 

novo material para suprir esta necessidade – o hiperduplex. 

O objectivo principal do lançamento do hiperduplex (SAF2707HD), pela multinacional 

Sandvik, foi a sua aplicação em ambientes que associam os elevados teores de cloretos e as 

temperaturas de trabalho elevadas, tais como, permutadores de calor refrigerados com água do 

mar (Figura 1) e condensadores de topo onde a temperatura de operação e os teores de 

cloretos geralmente provocam corrosão; o seu desempenho é também superior ao do 

superduplex quando em contacto com ácido clorídrico e pode ser utilizado neste meio até certa 

concentração, dependendo da temperatura de trabalho; este duplex além de possuir uma 

resistência à corrosão mais elevada, em ambientes contendo cloretos, possui também uma 

acrescida resistência mecânica. A utilização de hiperduplex pode traduzir-se numa enorme 

redução de custos a nível de manutenção industrial, uma vez que o período entre manutenções 

aumenta, significativamente, e porque pode competir com materiais bastante mais dispendiosos 

como as ligas de níquel ou o titânio. 

O desenvolvimento dos superduplex é mais um passo para ir ao encontro das exigências 

de uma indústria moderna que requer a utilização de materiais com elevado desempenho e 

baixo custo [3, 9, 10]. 

Actualmente, com o grande impulso dado às energias alternativas e ao biodiesel em 

especial, principalmente em países como os EUA, o Brasil, a China e a Índia, prevê-se que a 

grande aplicação de duplex, venha a ser nas fábricas de etanol e biodiesel a construir por todo 

o mundo. A aplicação de aço inoxidável duplex no fabrico de reactores, pipelines, estruturas de 

construção e tanques, atendendo às suas boas características mecânicas, permite a utilização 

de menos material o que proporciona uma poupança efectiva na matéria-prima. 

O processamento de etanol é, tradicionalmente, realizado em tanques e tubagens 

fabricados em aço inoxidável austenítico. No entanto, utiliza-se agora um duplex com baixos 

teores em molibdénio e níquel (AISI 2304) com resistência mecânica e resistência à corrosão 

                                             
8 Aço inoxidável com elevados teores de níquel e molibdénio, distingue-se pela sua excelente resistência à corrosão localizada. 
PREn> 40. (ex: AISI 904L com 25 % níquel e 20 % crómio com adições de molibdénio de 4 a 4,8% e cobre entre 1 e 2 %) 
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superiores às do aço inoxidável austenítico. Este facto, permite reduzir cerca de 30% à 

espessura dos tanques relativamente ao projecto primitivo e, consequentemente, diminuir 

consideravelmente o investimento na construção das fábricas. 

Perante tais factos, é estimado um crescimento anual de mais de 20 por cento para os 

duplex durante os próximos anos. A Outokumpu, a maior produtora de aços inoxidáveis duplex 

do mundo, pretende até 2010, aumentar a sua capacidade de produção de duplex dos actuais 

250 000 ton/ano para cerca de 650 000 ton/ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Permutador de calor arrefecido por água 
do mar, instalado no Médio Oriente [3].  

A história dos duplex acompanha, agora, o desenvolvimento do biodiesel, representando a 

classe dos aços inoxidáveis que aparenta crescer mais rapidamente [11]. 

2. Metalurgia dos aços inoxidáveis duplex 

Os duplex são ligas bi-fásicas baseadas no sistema ternário Fe-Cr-Ni. A figura 2 

apresenta duas secções isotérmicas (650 e 1000ºC) do diagrama ternário que poderá revelar as 

fases presentes neste sistema quando considerados apenas os três elementos puros. 

Basicamente, são encontradas quatro fases no sistema Fe-Cr-Ni; austenite (γ) com 

estrutura CFC, ferrite (α) e α’ (rica em Cr) ambas com estrutura CCC e fase σ, fase 

intermetálica não magnética com estrutura tetragonal. 

O desenvolvimento de uma estrutura duplex pode dar-se pela escolha correcta da 

composição química e da aplicação de um tratamento térmico de solubilização a uma 

temperatura adequada seguido de um arrefecimento rápido [12]. 
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Figura 2 – Secção isotérmica do diagrama de equilíbrio Cr-Fe-Ni a 1000ºC (esquerda) e 
650ºC (direita) [12]. 

 

 
Figura 3 – Diagrama de Schaeffler [13]. 

A figura 3 apresenta o diagrama de Schaeffler, que estabelece a influência que os teores 

em crómio equivalente e níquel equivalente exercem na natureza da matriz dos aços. Os aços 

com menor teor em crómio equivalente e níquel equivalente são os martensíticos. A sua 

composição química permite a formação de uma microestrutura austenítica a temperaturas da 

ordem dos 1000°C e a respectiva transformação em martensite por têmpera (bastando em geral 

um arrefecimento ao ar para que tal transformação aconteça, dada a elevada temperabilidade 

destes aços). O aumento do teor em crómio equivalente transforma os aços martensíticos em 

ferríticos se o teor em níquel equivalente for baixo, em austeníticos se o teor em níquel 

equivalente for elevado e em duplex se o teor em níquel equivalente for intermédio. Daqui se 
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constata o efeito estabilizador do níquel na austenite – quanto mais elevado for, mais estável 

esta fase se torna. 

2.1. Fases secundárias e/ou intermetálicas 

Devido ao seu elevado teor em elementos de liga, os duplex, demonstram uma eminente 

propensão à formação de fases secundárias. O efeito da precipitação de algumas destas fases, 

nas suas propriedades mecânicas e de resistência à corrosão pode ser desastroso. 

As fases secundárias mais vulgarmente formadas são a fase σ, os nitretos de crómio e a 

austenite secundária [3]. Qualquer das fases secundárias referidas se pode formar entre 500 e 

1000°C (Figuras 4 e 5); daí que seja de minimizar a permanência do aço nesta gama de 

temperaturas. 

 

 

 
Figuras 4 – Diagrama TTT representativo 
da formação das diferentes fases 
secundárias que podem precipitar, 
durante o arrefecimento de um duplex. 
[1]. 

 Figura 5 – diagrama de fase calculado 
para o aço Fe-xCr-7Ni-1,5Mo-0,25N 
acima dos 800ºC; a cinza escuro α + γ; a 
cinza claro γ + σ + Cr2N. 

2.1.1. Fase σ 

A existência de uma fase σ nas ligas ferro-crómio foi detectada, pela primeira vez, através 

da observação de uma desaceleração térmica nas curvas de arrefecimento que poderia estar 

relacionada com a formação de um composto intermetálico [1, 4, 14]. 

A fase σ é constituída essencialmente por ferro, crómio e molibdénio, é muito dura (68 

HRC) e frágil e aparece na estrutura do material se este estiver sujeito, durante um período 

prolongado, a temperaturas entre 1000 e 600°C (Figura 5), sendo de notar que este intervalo de 
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temperaturas pode sofrer pequenas variações, dependendo da composição química ou do 

processo [14,15]. 

É provavelmente a fase secundária mais prejudicial às características dos duplex; é mais 

estável que a ferrite e possui uma composição química próxima desta. Na gama de temperatura 

referida atrás, a ferrite transforma-se espontaneamente em fase σ, quer por conversão directa, 

quer através de uma reacção eutectóide, decompondo-se em fase σ e austenite secundária 

[14,15,16]. Esta fase intermetálica pode formar-se mesmo em ligas de muito baixo crómio e a 

interface ferrite/ austenite é um local preferencial da sua nucleação [1, 4, 14]. 

O aumento dos teores de crómio e/ou molibdénio num duplex provoca um aumento tanto 

da velocidade de formação como do volume total de fase σ que se forma, uma vez que esta 

fase se forma mais rapidamente a partir da ferrite do que da austenite. Aumentando o teor de 

níquel é possível diminuir o volume total formado de fase σ mas aumenta-se a sua velocidade 

de formação [1, 4, 14]. 

A formação desta fase é reversível e pode ser eliminada por um tratamento de 

solubilização a alta temperatura seguido de arrefecimento rápido. Um tratamento de 

solubilização a alta temperatura é também considerado responsável por uma diminuição da 

tendência à formação de fase σ [15]. 

2.1.2. Nitretos de crómio 

A formação de nitretos de crómio nos duplex ocorre durante o arrefecimento rápido a 

partir de uma temperatura de solubilização elevada. A elevação da temperatura de solubilização 

aumenta a razão entre a fracção de ferrite e austenite na microestrutura, forçando o azoto a 

dissolver-se na ferrite até que o respectivo limite de solubilidade seja atingido (note-se que a 

solubilidade do azoto na austenite é duas ordens de grandeza mais elevada que na ferrite). 

Durante o arrefecimento da ferrite rica em azoto estabelece-se uma competição entre a 

precipitação de nitreto de crómio e a formação de austenite; esta competição é regida pela 

composição química, pela velocidade de arrefecimento e pelo tamanho de grão da ferrite [15, 

16, 17]. 

Uma velocidade de arrefecimento rápida evita a formação da austenite e portanto a 

difusão do azoto para esta fase; dada a solubilidade decrescente do azoto na ferrite com o 

decréscimo da temperatura e a baixa fracção de austenite, o azoto precipita na ferrite na forma 

de nitreto de crómio (Cr2N). Se a velocidade de arrefecimento a partir de uma temperatura 

elevada for diminuída, a difusão é promovida e parte da ferrite transforma-se em austenite, na 
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qual o azoto apresenta uma alta solubilidade; em consequência a precipitação de nitreto de 

crómio torna-se progressivamente inviável com o decréscimo da velocidade de arrefecimento. A 

literatura indica a gama entre 900 e 700°C como a temperatura de formação mais rápida dos 

nitretos de crómio [15]. 

Os nitretos de crómio apresentam-se sob a forma de precipitados intragranulares finos; 

precipitam, supostamente, sobre subjuntas de grão ferritico (vide figura 6). A presença destes 

precipitados nos duplex resulta na degradação das suas propriedades mecânicas e de 

resistência à corrosão [17]. 

 

 

 
 
 
 
Figura 6 – Exemplo obtido neste 
trabalho de uma microestrutura do aço 
vazado inoxidável duplex resultante de 
um tratamento de solubilização a 
1350°C onde são visíveis nitretos de 
crómio; ataque com reagente de 
Beraha. 

2.1.3. Austenite Secundária 

A literatura sugere duas morfologias para a austenite secundária, dependendo das 

condições da sua formação: - intergranular, nas interfaces ferrrite / austenite, resultando do 

crescimento da austenite pré-existente [17, 18] ou acicular e intragranular, resultando de um 

processo de nucleação e crescimento autónomos. Para materiais soldados está documentado 

que a austenite acicular cresce a partir de inclusões não metálicas e resulta da dissolução dos 

nitretos de crómio [17]. 

A austenite secundária é mais pobre em crómio, molibdénio e azoto que a austenite 

intergranular grosseira [14, 17] e consequentemente é menos resistente á corrosão. A austenite 

acicular intragranular é formada a temperatura inferior a 1000°C, mais baixa que a da formação 

da austenite intergranular, à custa dos nitretos de crómio precipitados a alta temperatura na 

ferrite; a matriz vizinha destes nitretos estaria empobrecida em crómio, o que favoreceria a 

formação da austenite [17]. 

2.1.4. Outras fases intermetálicas 

Além das fases secundárias descritas anteriormente podem formar-se, nos duplex, outras 

fases secundárias menos preponderantes tais como a fase π, a fase ε e a fase χ (vide  figura 4). 
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A fase π é muitas vezes reconhecida como um nitreto. Forma-se perto dos 600ºC e tal 

como os restantes precipitados intermetálicos diminui a resistência mecânica e à corrosão por 

picadas dos duplex. Tal como a fase σ, é constituída essencialmente por ferro, crómio e 

molibdénio contendo cerca de 3 por cento de níquel. A precipitação da fase ε deve-se à 

diminuição da solubilidade do cobre na ferrite; apresenta-se como precipitados muito finos ricos 

em cobre que tendem a refinar a microestrutura dos duplex em especial a austenite. O 

aparecimento desta fase pode ocorrer em estágios de longa duração (100 horas) a 

temperaturas na ordem dos 500 ºC. 

Outras fases secundárias, como χ e R, dissolvem-se a altas temperaturas e transformam-

se em fase σ [15]. 

2.2. Caracterização microestrutural 

Um aço inoxidável duplex apresenta, como o nome indicia, uma microestrutura constituída 

por duas fases: ferrite e austenite (Figura 7). A bibliografia recomenda que o teor de cada fase 

seja próximo dos 50 por cento, para que a liga apresente características óptimas. No entanto, a 

influência duma variação de ± 15 por cento na repartição das fases não é significativa na 

tenacidade e na resistência à corrosão por picadas do material. Sabe-se que um teor de ferrite 

inferior a 25 por cento diminui a resistência à corrosão sob tensão e que um teor em ferrite 

superior a 70 por cento diminui a tenacidade do material e a resistência à corrosão por picadas 

[19]. 

  
FERRITE FERRITE / AUSTENITE AUSTENITE 

Figura 7 – Composição da microestrutura de um aço inox duplex [6] 

Nos aços inoxidáveis duplex o teor de ferrite depende essencialmente da composição 

química e do tratamento térmico aplicado. A sua quantificação deve ser realizada como um 

meio de controlo do material e qualquer desvio deve originar uma verificação extra das suas 

propriedades [19]. 

Os aços inoxidáveis duplex solidificam com uma matriz essencialmente ferrítica. A 

temperaturas elevadas, da ordem dos 1300ºC, a austenite nucleia ao longo das fronteiras de 

grão ferrítico e cresce segundo direcções cristalográficas preferenciais dentro dos mesmos 
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grãos. A difusão dos elementos de liga deve acompanhar a transformação da ferrite em 

austenite com a repartição dos elementos, por cada uma das fases conforme a sua propensão 

a formar ferrite ou austenite. A extensão da repartição depende não só do equilíbrio entre os 

elementos de liga gama e alfagéneos mas também do tempo disponível para a difusão, ou seja, 

da velocidade de arrefecimento. 

É possível arrefecer rapidamente um aço inoxidável duplex desde uma temperatura 

próxima do ponto de solidus e obter uma microestrutura quase 100 por cento ferrítica à 

temperatura ambiente. Como já foi referido anteriormente, as quantidades óptimas de ferrite e 

austenite são de 50 por cento e normalmente as composições químicas das ligas são ajustadas 

para que se obtenha uma microestrutura mista e equilibrada perto dos 1040ºC, depois de 

deformação a quente ou recozimento [1, 19]. 

2.3. Efeito dos elementos de liga 

As características dos duplex em geral resultam da sua composição química e do seu 

processamento, que lhes impõem uma microestrutura composta por fracções sensivelmente 

iguais de ferrite e austenite. Por consequência são bastante sensíveis a pequenas variações na 

sua composição química, especialmente dos elementos estabilizadores de cada fase [20]. 

Segundo a sua propensão a formar cada uma das fases, os elementos de liga utilizados 

no fabrico de um aço têm um papel a desempenhar. Os elementos de liga podem dividir-se em 

alfagéneos ou gamagéneos segundo a sua propensão a formar ferrite ou austenite, 

respectivamente [1, 4, 5]. 

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis deriva da presença do crómio. Ao aumentar 

progressivamente o teor deste elemento no aço, aumenta-se a resistência à oxidação 

atmosférica. A velocidade a que é desenvolvido o filme passivante em contacto com a 

atmosfera depende do teor em crómio. No entanto, é necessário um teor mínimo de 11 % de 

crómio dissolvido numa dada fase para que seja garantida a respectiva passividade [20]. 

A adição de crómio e molibdénio garante a resistência à corrosão e oxidação do aço e 

aumenta a solubilidade do azoto. No entanto, ambos são fortes promotores da fase σ. Ambos 

os elementos se repartem preferencialmente para a ferrite, beneficiando mais o PREn desta 

fase do que o da austenite [21, 22]. 

A presença de molibdénio aumenta a resistência à corrosão dos aços inoxidáveis por sais 

halogenados e por picadas em água do mar. Ao adicionar-se molibdénio melhora-se a 

resistência mecânica do filme passivante em alguns meios, que de outro modo teria tendência a 
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quebrar-se. A adição de molibdénio melhora significativamente a resistência à corrosão por 

picadas. No entanto, se houver formação de picadas, a sua profundidade é tão grande como se 

não houvesse a adição de molibdénio. A corrosão por picadas pode-se desenvolver sob 

depósitos estranhos ao material que não permitem a oxigenação da superfície do aço. Esta 

pode ocorrer em ambientes livres de depósitos se as condições de oxigenação não forem as 

melhores ou se existirem concentrações suficientes de sais halogenados [20]. 

O níquel é um forte promotor de austenite; a sua presença, em aços de alto crómio, 

melhora muito a resistência à corrosão em alguns meios não oxigenados; oferece uma boa 

combinação de resistência mecânica e ductilidade mas tem um custo elevado [20]. 

O manganês é um estabilizador da austenite que não altera significativamente a 

resistência à corrosão dos aços inoxidáveis ricos em crómio; tem como principal objectivo 

promover a solubilidade do azoto e adicionando-o ao aço pode-se diminuir o seu teor em níquel 

[1, 4, 5, 20]. 

Um aumento do teor ponderal em silício aumenta a vazabilidade do aço mas reduz a 

resistência à corrosão por picadas; a presença de carbono não deve exceder 0.03% para evitar 

a formação de carbonetos de crómio que podem originar locais preferenciais de nucleação de 

picadas [1, 4, 5]. 

O cobre aumenta a resistência à corrosão especialmente em ambientes sulfurosos e na 

água do mar [1, 4, 5]. 

O azoto promove a resistência à tracção e da tensão limite convencional de 

proporcionalidade sem prejuízo da resistência ao impacto, é um forte formador de austenite, 

baixa a velocidade de formação da fase σ e melhora a resistência à corrosão [1, 4, 5]. 

A presença de azoto retarda a sensibilização dos aços inoxidáveis e melhora a resistência 

à corrosão localizada. Um teor de azoto entre os 0.15 e os 0.20 por cento minimiza a 

segregação dos elementos de liga entre a austenite e a ferrite [1]. 

O efeito do azoto como estabilizador da austenite permite ainda reduzir a adição de níquel 

reflectindo-se no custo do material. Dado o azoto ser um elemento com baixa solubilidade na 

ferrite e elevado coeficiente de difusão, ele promove a precipitação de nitretos a alta 

temperatura, quando a fracção de austenite é moderada; para temperaturas de solubilização 

inferiores, a fracção de austenite cresce, sendo o crescimento assistido pela repartição do azoto 

para esta fase, com prejuízo dos precipitados de nitreto, aumentando assim o PREn da 

austenite [2]. 
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O aço terá fases com igual resistência à corrosão por picada se for devidamente 

processado, sendo o efeito do crómio e do molibdénio no PREn da ferrite compensado pelo do 

azoto no PREn da austenite. 

2.3.1. PREn - Pitting resistance equivalent number 

O PREn é actualmente, o indicador mais utilizado para seriar o aços inoxidáveis duplex 

quanto à sua resistência à corrosão por picadas baseando-se unicamente na composição 

química do material [1]. É definido pela equação 1, atrás referida, ou pela equação abaixo, 

tendo em conta as diferentes configurações fornecidas pela bibliografia: 

PREn = %Cr + 3.3 x (%Mo + 0.5 x %W) + k x %N  (Equação 2) 

Cr, Mo, W e N representam os teores mássicos em crómio, molibdénio, tungsténio e azoto 

respectivamente e k é uma constante. Em geral a literatura atribui a k um valor de 16, contudo, 

Weber et al. [23] e Perren et al. [16] propõem para k um valor de 20. Há ainda outros autores 

como por exemplo Merello et al. [24] atribuem a k um valor de 30. 

Há ainda quem defenda que, devido ao seu efeito nefasto na resistência à corrosão, o 

enxofre e o fósforo deverão ser tidos em conta na expressão da seguinte forma [1]: 

PREn = %Cr + 3.3 x %Mo + 30 x %N – 123 x (%S + %P)  (Equação 3) 

Dado que os duplex são compostos por duas fases em proporções semelhantes, mas com 

composições químicas diferentes, o PREn global dos aços inoxidáveis duplex não tem grande 

significado, antes tendo cabimento procurar o PREn de cada fase, para o que importa de 

sobremaneira conhecer os coeficientes de repartição dos elementos relevantes para cada uma 

das fases. Este problema não se põe evidentemente no caso dos aços inoxidáveis ferríticos ou 

austeníticos, pois estes materiais são monofásicos. 

2.4. Efeito do tratamento térmico de solubilização na resistência à corrosão 

Um dos passos mais importantes no processo de fabrico de aço inoxidável duplex é o 

tratamento térmico final [1]. 

A óptima resistência à corrosão tanto dos aços inoxidáveis austeníticos como dos duplex, 

é-lhes conferida pelo recozimento no entanto, os aços inoxidáveis duplex são mais vulneráveis 

a pequenos desvios no tratamento térmico do que os austeníticos. A temperatura de tratamento 

indicada para a dissolução completa tanto dos carbonetos como das fases intermetálicas (fase 

σ ou fase χ) que por vezes se formam nos aços inoxidáveis com elevados teores em elementos 

de liga, situa-se entre os 1040 e os 1200ºC. Normalmente, o tratamento termina com um 
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arrefecimento em água. Se o arrefecimento não for suficientemente rápido, podem precipitar 

carbonetos ricos em crómio, o que pode provocar a fragilização do aço. Apesar destas fases 

diminuírem a resistência à corrosão, o seu efeito nas propriedades mecânicas é bastante mais 

acentuado. Pode mesmo afirmar-se que se um aço inoxidável duplex possuir boas 

propriedades mecânicas é quase certo que não sofrerá de corrosão intergranular [1]. 

A previsão e o controlo do teor em ferrite são vitais à aplicação com sucesso dum aço 

inoxidável duplex. Os aços inoxidáveis duplex têm excelentes características de resistência 

mecânica, soldadura e resistência à corrosão. A resistência mecânica, por exemplo, tem um 

aumento directamente proporcional ao aumento da quantidade de ferrite presente na 

microestrutura. No entanto, a presença de ferrite nem sempre é benéfica, pois a ferrite tende a 

reduzir a tenacidade, o que não é preocupante desde que exista austenite suficiente para 

compensar. A quantidade de ferrite presente na matriz pode ser controlada através de ajustes 

na composição química e do tratamento térmico realizado [1, 25]. 

3. Corrosão 

Os aços inoxidáveis são ligas ferro-carbono com um teor ponderal mínimo em crómio de, 

aproximadamente, 11 por cento. Esta é a quantidade mínima de crómio necessária para 

prevenir a formação de óxido de ferro em atmosferas despoluídas ou seja, tornar o aço 

inoxidável. 

Nos aços inoxidáveis a formação de óxido de ferro é evitada pela existência de uma 

película passivante, invisível a olho nu (transparente à radiação na região visível) e muito 

aderente que protege a superfície do aço. 

Esta película tem uma espessura da ordem dos nanómetros, e forma-se pela passivação 

da superfície do aço pelo crómio que forma uma camada de óxido de crómio. Para que tal seja 

possível é necessário que o ambiente em que o aço é solicitado seja oxidante. A danificação 

mecânica ou química da camada de óxido é seguida da sua regeneração, mantendo-se 

assegurada a resistência à corrosão. 

A corrosão pode ser definida como a destruição ou deterioração de um material pela sua 

reacção com o ambiente que o rodeia [26]. 

Os aços inoxidáveis têm uma enorme resistência à corrosão, e daí provém a sua própria 

designação. No entanto, aços inoxidáveis são susceptíveis de várias formas de corrosão 

localizada. Usualmente, estas formas de corrosão ocorrem em meios neutros ou ácidos onde 

há halogenetos mais frequentemente representados pela presença de iões cloreto (Cl -) [27]. 
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Os aços inoxidáveis duplex com elevado teor em crómio e reduzido teor em carbono são 

praticamente imunes à corrosão intergranular9. Os seus elevados teores em crómio e 

molibdénio oferecem um elevado grau de resistência à corrosão localizada10. Por outro lado, a 

sua microestrutura dupla confere-lhe uma elevada resistência à corrosão sob tensão11 (CST) 

em diversos ambientes [1]. 

3.1. Corrosão generalizada 

A corrosão generalizada é o tipo de ataque mais comum e caracteriza-se por uma 

dissolução uniforme de toda a área exposta ao meio corrosivo. É designada, frequentemente, 

como corrosão uniforme. O ataque desenvolve-se na generalidade da superfície mas a 

destruição não é igual em todas as zonas, devido, por exemplo a diferenças de composição 

química, às heterogeneidades do material e à temperatura [28]. 

3.2. Corrosão localizada 

A corrosão localizada pode ocorrer sob diversas formas diferentes mas os resultados são 

sempre os mesmos – uma acelerada perda de material em zonas localizadas da superfície do 

material; a perda de massa é, normalmente, insignificante. 

Este tipo de corrosão é a consequência directa de uma falha de passividade em locais 

particulares de uma superfície. É usual que o ataque se inicie em zonas localizadas e o resto da 

superfície se mantenha passiva. O mecanismo de iniciação da corrosão localizada é um dos 

aspectos mais importantes mas, simultaneamente, menos entendidos [29]. 

3.2.1. Corrosão intersticial 

Forma de corrosão localizada que ocorre em fendas ou em superfícies protegidas onde 

existam soluções estagnadas. Pode ocorrer entre duas superfícies metálicas ou entre uma 

superfície metálica e outra não metálica em contacto. 

O mecanismo de propagação deste tipo de corrosão é idêntico ao da corrosão por 

picadas. Há a formação de uma célula electrolítica tendo como ânodo o interstício de metal 

activo e como cátodo o restante metal passivado. A diferença de potencial entre o ânodo e a 

                                             
9Corrosão intergranular – corrosão preferencial adjacente ou nas fronteiras de grão dum metal ou liga metálica [33]. 
10Corrosão localizada – corrosão em locais discretos, por exemplo, corrosão por picadas, corrosão intersticial ou corrosão sob 
tensão [33]. 
11Corrosão sob tensão (CST) – processo de fissuração que requer a acção simultânea dum agente corrosivo e duma tensão 
aplicada [33]. 
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restante solução em contacto com o metal resulta numa migração dos iões Cl- para o ânodo 

promovendo a sua rápida corrosão. 

3.2.2. Corrosão por picadas 

A corrosão por picadas é um tipo de corrosão extremamente localizada que pode provocar 

falhas em equipamentos pela perfuração do aço inoxidável sem perda significativa de massa no 

volume total da peça. É uma das formas de corrosão mais usual e destrutiva dos aços 

inoxidáveis. 

 

Figura 8 – Imagem obtida por MEV de uma picada existente num duplex 
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3, após imersão em FeCl3, a 50ºC, durante 24 horas, com pormenor 
da região limítrofe onde por baixo da superfície do metal surge uma zona oca.  

A corrosão por picadas está associada à descontinuidade (existência de inclusões, por 

ex.) do filme passivante e é caracterizada pela existência de um longo período de tempo entre a 

iniciação das picadas e o momento em que estas se tornam visíveis. A maioria das picadas 

iniciam-se em superfícies horizontais e crescem no sentido da gravidade, algumas iniciam-se 

em superfícies verticais e só muito raramente acontece iniciarem-se numa superfície horizontal 

e propagarem-se no sentido contrário ao da gravidade. Na figura 8 é ilustrada uma picada 

originada num duplex vazado, salientando-se o facto de por baixo da superfície do material 

existir uma zona oca. 

Uma boa forma de prever a corrosão por picadas baseia-se no número equivalente de 

resistência à corrosão por picadas, PREn. Contudo, o cálculo deste número é baseado 

unicamente na composição química do aço; a obtenção de boas características de resistência à 
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corrosão pode resultar numa redução mais ou menos significativa de outras propriedades. O 

conceito de PREn deve ser utilizado como forma de optimizar a resistência à corrosão por 

picadas. 

Uma outra forma de avaliação da corrosão localizada é a determinação da temperatura 

crítica de picadas12 ou temperatura crítica de corrosão intersticial, uma vez que a corrosão 

intersticial pode ser considerada uma forma agravada de corrosão por picadas. Esta medição 

envolve a determinação da temperatura máxima à qual não ocorre ataque num ensaio de 24 

horas [1, 19, 25, 29]. 

3.2.3. Corrosão sob tensão 

A corrosão sob tensão (CST) nos metais consiste numa fissuração provocada por efeitos 

combinados de uma tensão de tracção e de um ambiente corrosivo específico que actuam 

sobre o metal. Quando ocorre CST, a superfície do metal é normalmente muito pouco atacada, 

enquanto fendas muito localizadas se propagam para o seu interior. As tensões que provocam 

CST podem ser residuais ou aplicadas. 

Apenas algumas combinações de ligas e de ambientes provocam CST. Parece não haver 

uma regra geral para os ambientes que provocam CST nas ligas metálicas uma vez que estão 

sempre a ser descobertas novas combinações de ligas e ambientes que provocam este tipo de 

corrosão [26]. 

No caso dos aços inoxidáveis os ambientes mais susceptíveis de originar CST são as 

soluções ácidas de cloretos, tais como MgCl2 e BaCl2, soluções de NaCl-H2O2, água do mar, 

H2S, soluções de NaOH-H2S e vapores condensados de águas contendo cloretos. 

Os aços inoxidáveis austeníticos standard correm um maior risco de sofrer CST a 

temperaturas superiores a 60ºC; o aumento da sua resistência à CST é directamente 

proporcional à quantidade de níquel existente na liga. Os duplex têm uma resistência muito boa 

à CST tanto em meios com cloretos como em meios alcalinos [27]. 

A resistência à CST tende a melhorar proporcionalmente ao aumento da ferrite numa 

matriz austenítica. Esta melhoria tende a acontecer até o teor de ferrite atingir 50 por cento. Um 

baixo teor em níquel também melhora a resistência à CST dos aços inoxidáveis duplex 

vazados, talvez pelo seu efeito no teor de ferrite. A ferrite inibe o aparecimento de CST uma vez 

que quando sujeita a baixas e médias tensões tende a bloquear a propagação das fissuras. Por 

                                             
12CPT – temperatura mínima (ºC) para acontecer ataque por picadas com uma profundidade mínima de 25 µm, nas faces da 
amostra, ignorando o ataque nas arestas. 
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último, reduzindo o teor em carbono dum aço inoxidável vazado reduz-se a susceptibilidade à 

sensibilização13 melhorando a resistência à CST [1]. 

3.2.4. Corrosão intergranular 

A corrosão intergranular consiste num ataque corrosivo localizado nos limites de grão ou 

em zonas adjacentes aos limites de grão de uma liga metálica. Em condições normais, se um 

metal é corroído uniformemente, os limites de grão são apenas ligeiramente mais reactivos do 

que o material do interior dos grãos. No entanto, noutras condições, os limites de grão podem 

ser muito reactivos, dando origem a corrosão intergranular com perda de resistência mecânica 

da liga, ou mesmo provocando a sua desintegração pelos limites de grão [26]. 

4. Técnicas de observação e ensaio 

4.1. Microscopia electrónica de varrimento e microanálise por raios-x 

As características físicas e químicas das superfícies (externas e internas dos materiais) 

determinam algumas das suas propriedades – mecânicas, térmicas, eléctricas, químicas, etc. 

O microscópio electrónico de varrimento integrando uma unidade de detecção de raios-x 

(EDS/WDS), é um instrumento de extensa utilização que permite a caracterização de um 

material a partir da análise das radiações resultantes da interacção deste material com um feixe 

de electrões e análise dos raios-x emergentes por espectroscopia de dispersão de raios-x – 

EDS. 

Na microscopia electrónica de varrimento a superfície da amostra é “varrida” pelo feixe 

electrónico finamente focado e a respectiva imagem é obtida num monitor, sendo o brilho de 

cada ponto determinado pela intensidade das radiações emitidas da superfície; as amostras 

são espessas (da ordem dos χm) e podem ser examinadas utilizando as diferentes radiações 

emitidas da superfície. 

A medição da intensidade da emissão de electrões de baixa energia (electrões 

secundários) e de energia elevada (electrões rectrodifundidos), que constitui a base para a 

obtenção das imagens de MEV, requer a utilização de detectores especificamente posicionados 

na vizinhança da amostra. Também, a microanálise de raios-x por métodos de dispersão de 

energia (EDS) necessita de um sistema detector para medir directamente a energia absorvida; 

                                             
13Sensibilização – processo que resulta numa condição metalúrgica que provoca a susceptibilidade duma liga a corrosão 
intergranular ou a uma fissuração intergranular assistida em determinados ambientes [33]. 
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a determinação do espectro de energias dos fotões aproveita as propriedades ionizantes da 

radiação. Os sistemas de EDS estão normalmente acoplados ao SEM. 

Os raios-x característicos agrupam-se em séries em função dos níveis de energia 

envolvidos na ionização primária e das transições electrónicas que ocorrem no processo de 

relaxação; a designação dessas séries é função do nível para o qual se dá essa transição (série 

K se a transição se dá para o nível K; série L…). A identificação das riscas características é 

efectuada recorrendo a bases de dados e, geralmente, com o apoio de um sistema informático 

associado ao espectrómetro de raios-x. Assim, é possível identificar os elementos químicos 

presentes na amostra (por análise global ou localizada) e, por análise pontual, identificar os 

elementos constituintes de cada fase avaliando a respectiva concentração relativa [30, 31]. 

Esta técnica quantitativa permite medir concentrações relativas de elementos entre 4 e 5% 

para concentrações em peso superiores a 5%; possui uma resolução lateral de 0.5 a 1 µm e em 

profundidade de 0.02 a 1 µm [32]. 

4.2. Ensaios mecânicos 

Os ensaios mecânicos permitem perceber o comportamento dos materiais quando 

sujeitos a esforços tipo como a tracção, o choque ou a dureza. Geralmente, estes ensaios 

provocam a inutilização do material ensaiado, por isso, são denominados ensaios destrutivos; 

são realizados em peças ou provetes que reproduzam as suas características principais. Na 

indústria, são utilizados como forma de controlar a qualidade de produção; na investigação 

utilizam-se para comparar e/ou seriar materiais. 

A gama de ensaios mecânicos existentes é vasta e a escolha de determinado ensaio é 

função da propriedade mecânica que se pretende conhecer, do tipo de solicitação a que a peça 

ou componente vai estar sujeita e das especificações a que o produto fabricado deve obedecer; 

o procedimento a aplicar está, geralmente, normalizado. A norma de ensaio especifica o 

método correcto de execução de forma a que os resultados obtidos, para um mesmo material, 

sejam reprodutíveis independentemente de quem os faz ou de onde são feitos [28]. 

4.2.1. Ensaio de tracção 

O ensaio de tracção é um dos mais universais pela sua facilidade de execução e 

reprodutibilidade dos resultados. O ensaio consiste na solicitação de um provete, de geometria 

adequada, a uma força de tracção uniaxial continuamente crescente; simultaneamente, é 

registada a força e o alongamento sofrido por um troço de referência do provete recorrendo a 
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instrumentação apropriada. A apresentação de resultados faz-se através da construção de um 

gráfico tensão versus extensão. 

Os provetes de ensaio obedecem às relações geométricas definidas na norma a utilizar 

(ASTM A370, NP/EN 10002-1, etc.) e podem ter secção circular, rectangular, quadrada, etc. 

dependendo da forma e tamanho do produto de onde são retirados [28]. 

4.2.2. Ensaio de choque – método Charpy 

Os ensaios de choque medem a capacidade de absorção de energia de deformação no 

domínio plástico e constituem um método de comparação de materiais; os mais habituais são 

os que recorrem a dispositivos pendulares em que os provetes são solicitados em flexão. Neste 

caso, a geometria dos provetes pode ser do tipo Charpy ou Izod consoante a fixação adoptada 

é de apoio simples em dois pontos ou encastramento numa das extremidades, 

respectivamente; na Europa o método Charpy é o mais utilizado. 

Tal como a realização deste ensaio, também, a geometria dos provetes utilizados se 

encontra normalizada. O provete de choque deve ser encostado aos apoios de modo a que os 

planos de simetria do entalhe14 e dos apoios não distem mais de meio milímetro; o impacto dá-

se no lado contrário ao entalhe. 

A energia absorvida caracteriza a resistência ao choque do material; a energia absorvida 

pelo provete é equivalente à energia perdida pelo pêndulo que se traduz por uma altura atingida 

no movimento ascendente, inferior à altura inicial da queda. A resistência ao choque de um 

material varia com a temperatura de realização do ensaio; as temperaturas baixas são um 

factor penalizante para os materiais metálicos [28]. 

4.2.3. Ensaios de dureza 

Tal como os ensaios de tracção também os ensaios de dureza são bastante utilizados na 

indústria metalúrgica e metalomecânica para controlo de materiais e/ou processos. 

O conceito físico de dureza traduz uma propriedade que pode ser interpretada de diversas 

formas; normalmente, a dureza de um material traduz-se na resistência à penetração ou 

deformação permanente da sua superfície. Existem diversos métodos de determinação de 

dureza de um material, o mais utilizado na metalurgia é a dureza por penetração – Brinell (HB), 

Vickers (HV), Rockwell (HR); cada um destes métodos obedece a uma norma e requerer um 

                                             
14 O entalhe pode ser em forma d “U” ou de “V”  

- 23 - 



Influência da precipitação de fase σ na resistência à corrosão e nas propriedades mecânicas de 

um aço vazado inoxidável duplex GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 

penetrador de material e forma diferentes15 bem como tempos de ensaio e cargas diferentes. É 

possível fazer conversões entre diferentes escalas de dureza existindo para o efeito, tabelas de 

conversão de durezas. 

Qualquer um destes ensaios é realizado, normalmente, à temperatura ambiente e a sua 

execução processa-se numa superfície lisa e plana, isenta de matérias estranhas, sobretudo 

lubrificantes para evitar qualquer deslocamento durante o ensaio; a superfície a ensaiar é 

colocada sobre um suporte rígido e fixa de modo a ficar perpendicular ao eixo do penetrador. 

Todos estes ensaios consistem em fazer penetrar o identador (ou penetrador) respectivo 

na superfície do material a ensaiar sob a acção de uma força, aplicada gradualmente durante 

um intervalo de tempo pré-estabelecido; esta deformação dá origem a uma impressão que será 

tanto menor quanto mais duro for o material a ensaiar [28]. 

4.3. Análise térmica diferencial e calorimetria diferencial de varrimento de “fluxo de 
calor” 

O estudo das propriedades físicas das ligas metálicas, nomeadamente no que diz respeito 

aos diagramas de equilíbrio requer a utilização de técnicas experimentais das quais resultem 

informações que possam ser complementadas ou complementares. A transformação de fase de 

um material implica, de uma forma geral, a variação descontínua de algumas das suas variáveis 

termodinâmicas. Esta transformação poderá ser identificada pelas variáveis alteradas ou seja, 

os fenómenos físico-químicos poderão ser identificados pela sua capacidade de libertação 

(reacção exotérmica) ou absorção de calor (reacção endotérmica) latente de transformação.  

A análise térmica diferencial (ATD) é uma técnica que consiste na medição da diferença 

de temperatura entre uma amostra de referência e uma amostra em estudo para um mesmo 

fluxo de calor fornecido. O ATD é um sistema fiável para a detecção de transformações fásicas 

pois sempre que existe uma transformação no sistema observa-se uma alteração na taxa de 

variação de temperatura em função do tempo. Contudo, o método deverá ser suficientemente 

sensível a pequenas variações que por vezes sucedem em alguns sistemas. 

A ATD é um dos métodos mais sensíveis e menos afectados pelo ruído do sistema 

experimental, dos actualmente disponíveis no mercado; é um precioso auxiliar no estudo das 

transformações de fase associadas a um sistema metálico. 

                                             
15 Método Brinell – esfera de aço temperado (HBS) ou metal duro (HBW)

Método Vickers – pirâmide de diamante 
Método Rockwell – esferas de aço com diferentes diâmetros ou cone de diamante
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As temperaturas de solidus e de líquidus são determinados com base nas curvas de ATD, 

tendo em conta os picos característicos das reacções ocorridas (transformações endotérmicas 

e exotérmicas) por comparação com o diagrama de equilíbrio respectivo. Além dos picos 

também a forma da curva pode fornecer dados importantes acerca da amostra em estudo. 

Existem muitas semelhanças entre os ensaios realizados por CDV ou ATD, inclusive a 

forma das curvas obtidas. As transformações que ocorrem na amostra apresentam-se, tal como 

no ATD, como desvios à linha de base. Estes desvios são função da energia a ser fornecida à 

amostra para que esta se mantenha à mesma temperatura do que a referência. 

No entanto, o princípio de funcionamento de um equipamento de calorimetria diferencial 

de varrimento (CDV) de “potência compensada” é totalmente distinto de um ATD calorimétrico 

também conhecido por CDV de ”fluxo de calor”; no primeiro caso a amostra e a referência são 

mantidas à mesma temperatura em compartimentos estanques e aquecidas por sistemas 

independentes; qualquer diferença entre a potência fornecida à amostra e à referência é 

registada em função da temperatura; no segundo caso esses desvios são função da diferença 

de temperatura entre a amostra e a referência; a quantidade de energia a ser fornecida para 

manter nulo o balanço de temperaturas entre a amostra e a referência é assumida como sendo 

proporcional ao calor libertado/consumido pela amostra, expressando-se assim em Joule/s (Js-

1) ou Watt (W) [30]. 

4.4. Ensaios de resistência à corrosão por picadas 

Os riscos físicos e financeiros envolvidos na selecção de um aço inoxidável para uma 

aplicação específica podem ser minimizados se se tiverem em conta os resultados de alguns 

ensaios de corrosão. Contudo, deve-se ter algum cuidado ao seleccionar os ensaios a realizar. 

Os ensaios devem ser adequados ao tipo de corrosão passível de ocorrer na aplicação e as 

condições de ensaio devem ser representativas das condições de aplicação do aço. Os ensaios 

podem variar no grau de simulação de operação em termos de forma da amostra, de selecção 

do meio e de condições de ensaio. Por tudo isto é vantajoso realizar ensaios normalizados [1]. 

As condições de ensaio são normalmente mais agressivas do que as condições reais 

tanto em termos de pH, como de temperatura ou concentração da solução. Este facto é 

explicado pela necessidade de acelerar as reacções que em serviço podem ocorrer só ao fim 

de muito tempo de exposição. No entanto, devem ser tomadas algumas precauções para que 

os resultados obtidos não sejam desfasados. Alguns meios corrosivos aparentemente idênticos 

podem diferir substancialmente com pequenas variações dos factores referidos acima [1]. 
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A resistência à corrosão generalizada em meios naturais e em algumas soluções químicas 

puras é fácil de determinar por comparação. No entanto, este tipo de corrosão é muito menos 

grave nos aços inoxidáveis duplex do que a corrosão localizada. A corrosão localizada pode 

provocar algumas falhas inesperadas e por vezes catastróficas, mesmo que uma grande parte 

da superfície pareça intacta [20]. 

Normalmente, as picadas são difíceis de detectar uma vez que são pequenas e podem 

estar cobertas pelos produtos de corrosão. É também muito difícil quantificar e comparar a 

extensão da corrosão por picadas visto que tanto a profundidade como o número de picadas 

que podem aparecer sob as mesmas condições é variável. Este tipo de corrosão é também 

muito difícil de prever em ensaios de laboratório; as picadas podem demorar alguns meses ou 

mesmo um ano a aparecer [25]. 

Partindo dum princípio muito prático, a maioria das falhas provocadas por corrosão por 

picadas são causadas por iões cloreto. Os cloretos estão presentes, em quantidades variáveis, 

na maioria das águas ou das soluções aquosas. Os iões metálicos oxidantes com cloretos são 

muito agressivos e tendem a provocar corrosão por picadas. Até as ligas mais resistentes à 

corrosão podem ser corroídas por cloreto férrico (FeCl3) e cúprico (CuCl2) uma vez que estes 

não requerem a presença de oxigénio para promover o ataque. Ambas as espécies são 

receptoras de electrões. Esta é uma das razões pelas quais o FeCl3 é frequentemente utilizado 

no estudo da corrosão por picadas [25]. 

4.4.1. ASTM G61-86 – Ensaios potenciodinâmicos de polarização cíclica16 

A especificação ASTM G61 estabelece um ensaio potenciodinâmico17 de polarização 

cíclica18 em água do mar sintética à temperatura de 25°C. O ensaio inicia-se aumentando 

potencial a uma taxa de 0,6 V/h até ocorrer uma intensidade de corrente de 5 mA. Para este 

valor é revertido o sentido do varrimento do potencial até que seja atingido, de novo, o potencial 

de corrosão. Atingido este potencial, o ensaio termina sendo possível visualizar um ciclo de 

histerese fechado ou aberto e com maior ou menor área conforme a resistência do material à 

corrosão localizada é inferior ou superior. Quanto mais fechado for o ciclo de histerese formado 

durante o varrimento de potencial, maior é a resistência do material à corrosão localizada. 

                                             
16 ASTM G61-86 – Test Method for Conducting Cyclic Potentiodynamic Polarization Measurements for Localized Corrosion 
Susceptibility of Iron-, Nickel-, or Cobalt-based Alloys 
17 Métodos potenciodinâmicos – aqueles em que existe uma variação continua ou em degraus do potencial de eléctrodo, em função 
do tempo. O registo imediato da densidade de corrente, em função do potencial, implicará a obtenção de uma curva de polarização, 
que será a resposta do sistema àquela variação de potencial imposta externamente [18]. 
18 A polarização catódica e anódica ocorrem de uma forma cíclica. 
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Normalmente, antes do fecho do ciclo não há iniciação de novas picadas mas as anteriormente 

iniciadas propagam-se. 

O início da corrosão localizada é caracterizado por um aumento rápido da corrente 

anódica; neste momento é determinado o potencial de picada (Ep); quanto mais elevado for o 

valor deste potencial maior é a resistência do aço à corrosão por picadas.  
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Figura 9 – Curva de polarização cíclica 
de amostra de aço inoxidável duplex 
vazado sujeita a solubilização a 1075°C 
por 2 horas, arrefecimento em água e 
estágio a 900°C por 4 minutos; na figura 
explicita-se o valor dos potenciais de 
picada (Ep), de repassivação (Er) e a 
histerese do ciclo de varrimento de 
potencial, realçada a cinza [39]. 

Estes ensaios são normalmente utilizados para avaliar a susceptibilidade à corrosão por 

picadas de um material; a observação da área de histerese deve ser acompanhado por uma 

verificação dos valores de potencial de picada, de potencial de circuito aberto (OCV)19 e de 

potencial de repassivação (Er)20 [33]. A figura 9 representa uma curva de polarização cíclica 

onde se podem observar os indicadores referidos anteriormente com a excepção do OCV que 

deverá ser anotado no momento imediatamente anterior ao início do ensaio. 

4.4.2. ASTM G48-0321 – Ensaio de resistência à corrosão por picadas por imersão em 
FeCl3 

A norma ASTM G 48-03 tem o objectivo de determinar a resistência à corrosão por 

picadas e intersticial dos aços inoxidáveis quando expostos a ambientes oxidantes contendo 

cloretos. Os métodos sugeridos pela norma para determinar a resistência do aço inoxidável à 

corrosão por picadas e intersticial permitem determinar o efeito dos elementos de liga do aço, 

do tratamento térmico e do acabamento superficial na resistência à corrosão. Para a 

determinação de resistência à corrosão por picadas a norma sugere dois métodos distintos. 
                                             
19 O potencial de circuito aberto (também referido como potencial de equilíbrio, potencial de descanso ou potencial de corrosão) é o 
potencial ao qual não há corrente aplicada, isto é, experiências baseadas na medição de potencial de circuito aberto são 
experiencias potenciométricas. Apesar destas medições serem muito simples, têm muitas e importantes aplicações. 
20 O potencial de repassivação ou protecção é definido por Pourbaix como o potencial ao qual o varrimento revertido intercepta o 
varrimento inicial completando o ciclo de histerese. Para potenciais mais negativos que este as picadas não devem ocorrer e, caso 
existam serão repassivadas – quanto maior Er maior a resistência à corrosão por picada [25]. 
21 ASTM G48-03 – Test Method for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys by the Use of 
Ferric Chloride Solution 
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O método A – Determinação da resistência à corrosão por picadas usando uma solução 

de cloreto férrico, estabelece um procedimento de imersão da amostra numa solução ácida, 

oxidante, de tricloreto de ferro (FeCl3) durante 72 horas à temperatura de 22°C (a especificação 

também prevê a realização do ensaio a 50°C, assim como admite outras durações que não 72 

horas). Após ensaio a amostra é observada para identificação de ocorrência de eventual ataque 

localizado e determinada a sua perda de massa com uma precisão não inferior a 0,001 g. 

O método E – Ensaio de temperatura crítica de picada para aços inoxidáveis, determina a 

temperatura crítica de corrosão por picadas (CPT). É um ensaio de 24 horas em FeCl3 a 6% 

com 1% de HCl em que a temperatura de sucessivos ensaios oscila entre ensaios conforme o 

aparecimento ou não de picadas; a temperatura de início de ensaio é determinada pela 

equação: 

CPT (ºC) = (2.5 x % Cr) + (7.6 x % Mo) + (31.9 x % N) – 41.0  (Equação 1) 

O ensaio deverá iniciar-se no incremento de 5ºC mais próximo da temperatura determinada. 

A forma de análise e avaliação das picadas é comum a ambos os métodos e considerado 

satisfatório um exame visual acompanhado pela medição da perda de massa. É referido na 

norma G 48-03 que se pode fazer um exame mais detalhado, determinando a densidade e a 

profundidade das picadas, de acordo com uma terceira norma, a G 46-9422. É, também, definido 

como critério de aceitação uma profundidade mínima das picadas de 25 µm para que seja 

considerada a existência de corrosão por picadas num dado material. 

                                             
22 Guia normalizado para o exame e avaliação de corrosão por picadas.  
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II. Procedimento experimental 

1. Caracterização microestrutural 

Os aços inoxidáveis vazados são, geralmente, divididos em duas categorias – os 

resistentes à corrosão (tipo C) e os resistentes ao calor (tipo H). [1] O aço inoxidável duplex em 

estudo: GX2CrNiMoCuN25-6-3-3, fabricado na FERESPE, Lda., é um aço tipo C e obedece à 

norma europeia EN 10213-4:199523. 

Tabela 1 – Composição química (em % ponderal) requerida pela norma europeia EN 
10213-4:1995 (teores máximos e mínimos). 

 Cr Ni Mo Cu N 
24.50 5.00 2.50 2.75 0.12 

EN 10213 
26.50 7.00 3.50 3.50 0.22 

 

A temperatura de fusão utilizada no fabrico do aço inoxidável duplex vazado 

GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 é de aproximadamente 1620ºC e é utilizado um forno eléctrico de 

indução, com cerca de 150 Kg de capacidade, com um refractário constituído essencialmente 

por sílica e ácido bórico, como agente ligante. A liga é desoxigenada por adição de alumínio no 

colherão. No processamento desta liga é utilizada areia auto secativa furânica (areia de sílica 

com sistema ligante furânico) e a liga é vazada através de filtros cerâmicos à base de zircónio. 

As composições químicas dos duplex em estudo estão disponíveis na Tabela 2 e foram 

determinadas num espectrómetro SpectroLab M8. 

Tabela 2 – Análise química (em % ponderal) dos aços vazados inoxidáveis duplex 
utilizados neste trabalho 

 Cr Ni Mo Cu N 
0095.3 24.83 5.52 2.57 2.85 0.16 
0700.4 25.50 5.34 2.77 2.92 0.17 
0448.8 25.57 5.70 2.55 3.05 0.17 

 

A microestrutura no estado as cast ou bruto de vazamento (Figura 10) é essencialmente 

composta por ferrite e austenite grosseira, com morfologia alotriomórfica e de Widmanstätten e 

alguma austenite acicular fina nucleada intragranularmente na ferrite. Podem ainda ocorrer 

                                             
23 EN 10213:4-1995 – Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes 

Part 4: Austenitic and austenitic-ferritic steel grades 
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fracções menores de fases secundárias como a austenite secundária, os nitretos de crómio e a 

fase σ. Finalmente, estará presente um número substancial (cerca de 8 /mm2) de pequenas 

inclusões não metálicas características dos processos de fusão, moldação e vazamento 

utilizados que, depois de analisadas por EDS, deram origem ao espectro ilustrado na figura 11, 

permitindo verificar que se trata de silicatos de crómio e manganês. A macrodureza do material 

no estado bruto de vazamento oscila entre 240 e 260 HV/294N 

 

 

Figura 10 – Microestrutura do aço inoxidável duplex no estado bruto de vazamento, após 
ataque electrolítico com solução aquosa de NaOH: observa-se na imagem acima, em 
microscopia óptica, ferrite (fase escura), austenite grosseira intergranular e de 
Widmanstätten (fase clara); à direita, em MEV, observa-se a austenite intragranular (fase 
clara) precipitada na ferrite e nitretos de crómio (pontos escuros). 

Figura 11 – Espectro de uma inclusão 
obtido através de EDS (em cima); 
Imagem obtida por MEV da nucleação 
da austenite a partir das inclusões do 
material (ao lado). 
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1.1. Tratamento térmico de solubilização 

Para a observação da evolução do aparecimento da austenite a partir duma matriz 100 

por cento ferrítica realizaram-se oito tratamentos térmicos. Inicialmente, de forma a testar a 

temperatura à qual a microestrutura do aço em estudo seria totalmente ferrítica realizaram-se 

três recozimentos de solubilização com posterior arrefecimento em água. O primeiro com a 

duração de 1h30min foi realizado a 1300ºC; esta temperatura mostrou-se insuficiente uma vez 

que findo o tratamento se observou uma microestrutura bifásica com cerca de 8 por cento de 

austenite. Numa segunda experiência a 1350ºC observou-se um decréscimo da percentagem 

de austenite, não sendo ainda possível observar uma microestrutura monofásica. Optou-se pois 

por realizar o primeiro estágio de cada recozimento a 1400ºC (Figura 12) apesar de mesmo a 

esta temperatura a microestrutura não se revelar totalmente ferrítica. 

A microestrutura da amostra tratada a 1300ºC permite observar que além das fronteiras 

de grão ferrítico e das inclusões também a superfície exterior da amostra é um local preferencial 

de nucleação da austenite (Figuras 11 e 12). 

  

 
Figura 12 – Microestrutura obtida pelo recozimento a 1400ºC; ataque com reagente de 
Beraha. Ampliação 60x. (à esquerda); Superfície exterior da amostra submetida a dois 
estágios de recozimento, o primeiro a 1400ºC durante 1h30 e o segundo a 1300ºC durante 
2 horas e posterior arrefecimento em água; ataque com reagente de Beraha. Ampliação 
60x (à direita). 

Todos os tratamentos foram realizados num forno eléctrico vertical (tubular) em atmosfera 

oxidante, com uma taxa de aquecimento de aproximadamente 15ºC por minuto. O primeiro 

recozimento realizado a 1400ºC teve um único estágio de 2h com posterior arrefecimento em 

água. Todos os tratamentos seguintes tiveram dois estágios. O primeiro estágio com a duração 

de 1h30min a 1400ºC e o segundo, de 2h, com temperaturas compreendidas entre os 1050ºC e 

os 1350ºC, de 50 em 50°C e posterior arrefecimento em água. 

Findos os tratamentos térmicos as amostras foram desbastadas com lixas de SiC, polidas 

com spray de diamante monocristalino até um acabamento superficial de 1µm e atacadas com 
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reagente de Beraha24, indicado para aços inoxidáveis duplex (este reagente ataca a ferrite, 

contrariamente ao referido na bibliografia [1], colorindo-a). 

As microestruturas das amostras foram observadas em microscopia óptica (MO) e o 

registo de imagem foi realizado por uma câmara fotográfica acoplada a um microscópio óptico 

Zeiss Axioplan. 

1.2. Fracção fásica 

O mesmo equipamento anteriormente referido permitiu a determinação da percentagem 

de austenite obtida em cada tratamento térmico recorrendo-se a um software específico de 

análise quantitativa de imagem – PAQI desenvolvido no Centro de Materiais da Universidade do 

Porto (CEMUP).  

Para quantificar a austenite nas amostras recozidas a temperaturas entre os 1050 e 

1300ºC inclusive, adquiriram-se 40 imagens utilizando uma ampliação de 100x. Acima dos 

1300ºC a austenite aparece mais fina, tendo sido necessário aumentar a ampliação para 500x 

e, consequentemente, aumentar o número de campos adquiridos para 300. 

1.3. Microsegregação de elementos 

Foram também efectuadas microanálises, por EDS, a cada uma das amostras referidas 

anteriormente, permitindo obter os teores médios de elementos gamagéneos e alfagéneos 

presentes em cada uma das fases austenítica e ferrítica do aço em estudo. 

Para tal utilizou-se um microscópio electrónico de varrimento equipado com sistema de 

microanálise por raios x SEM/EDS (JEOL JSM6301F / NORAN - Voyager); foram utilizados 

padrões internos e tensões de aceleração de 20 keV durante 100 s; foram microanalisadas pelo 

menos 10 regiões diferentes de cada amostra para a avaliação dos teores em Cr e Mo; o teor 

de cada elemento foi calculado com a ajuda de um programa NORAM e tendo em conta as 

correcções da matriz FIROZ/ZAF. 

2. Tratamentos térmicos para precipitação de fase σ 

Sobre um conjunto de amostras submetidas a tratamento de solubilização a 1075°C, 

temperatura para a qual resultou uma microestrutura com fracções semelhantes de ferrite e 

austenite, impuseram-se estágios compreendidos entre cerca de 2.5 minutos e 4 horas a 600, 

700, 800, 900 e 1000ºC, com vista a forçar a precipitação de fase σ. É de salientar que após 

                                             
24 0,5 – 1,0 g K2S2O5 por cada 100ml de solução de HCl aquoso a 20%. 
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observação microscópica se verificou que as únicas fases presentes na microestrutura do 

material eram a ferrite e a austenite (vide figura 26 do anexo I). 

Os tratamentos de curta duração pretendem simular a microestrutura da parede espessa 

de uma peça – as regiões internas das paredes espessas dos componentes arrefecerão mais 

lentamente durante a imersão em água que conclui o tratamento de solubilização e poderão 

permitir a precipitação de alguma fase σ no intervalo entre 1000 e 600°C. Os tratamentos mais 

longos foram realizados para que se pudessem obter dados bastantes para a construção de um 

diagrama TTT (transformação-temperatura-tempo) de fácil leitura.  

Cada tratamento térmico para precipitação de fase σ foi realizado, separadamente, num 

forno de mufla sobre amostras com cerca de 1 cm3 de volume para a aplicação da norma  

ASTM A923 e análise metalográfica, em discos achatados com cerca de 13 mm de diâmetro 

para aplicação da norma ASTM G61 e em amostras quadrangulares com 25 mm de lado e 

cerca de 5 mm de espessura para aplicação dos método A da norma ASTM G48. 

3. Avaliação da resistência à corrosão 

3.1. ASTM A923-01 – Método A (Ataque electrolítico com hidróxido de sódio para 
classificação de microestruturas de aços inoxidáveis duplex) 

Todas as amostras tratadas termicamente para precipitação de fase σ e uma amostra de 

referência (submetida a tratamento térmico de solubilização a 1075ºC) foram sujeitas ao 

procedimento sugerido pelo método A da norma ASTM A92325. 

A norma sugere que depois de cortadas as amostras, devem-se remover as rebarbas e 

desbastar, com uma lixa, qualquer zona que tenha sido afectada termicamente ou deformada 

pelo processo de corte. Em seguida a face a ser observada depois do ataque deve ser 

desbastada com lixas SiC até 120 mesh. 

O ataque electrolítico foi realizado utilizando uma célula electrolítica constituída por um 

eléctrodo de platina como cátodo, a amostra a atacar como ânodo e, como electrólito, uma 

solução a 40% de NaOH. Aplicou-se um potencial de cerca de 3 V, em corrente contínua, 

durante, aproximadamente, 15 s – o tempo necessário para se poder observar o início do 

ataque superficial da amostra. As amostras foram observadas em microscopia óptica. 

                                             
25 ASTM A923-01 – Standard Test Method for Detecting Detrimental Intermetallic  Phase in Wrought Duplex Austenitic/Ferritic 
Stainless Steels 
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3.2. Ensaios de resistência à corrosão por picadas 

3.2.1. ASTM G61-86 – Curvas de polarização cíclica 

As avaliações da resistência à corrosão por picada pelo ensaio definido na especificação 

foram realizadas pelo menos em duplicado havendo em alguns casos 3 réplicas da mesma 

amostra. O potenciostato utilizado foi um AUTOLAB® Pgstat 10 ligado a um PC, o interface de 

comunicação é o programa de electroquímica – GPES3 igualmente da AUTOLAB®. 

Da realização deste ensaio salientam-se cinco pontos especialmente relevantes para os 

resultados finais: 

- o aço inoxidável perde a passividade ao ser desbastado e polido portanto as amostras a 

ensaiar foram mantidas em repouso, num exsicador, pelo menos, durante as 24h antecedentes 

ao ensaio para que se formasse um novo filme passivante; 

- uma das dificuldades deste ensaio é a eliminação da corrosão intersticial entre a amostra 

e o vedante do porta-amostras; esta forma da corrosão pode adulterar os resultados obtidos e 

na impossibilidade de a eliminar deve ser minimizada; o vedante utilizado no porta-amostras 

(Figura 13) tem secção recta pois esta configuração permite minimizar a susceptibilidade à 

corrosão intersticial que pode ocorrer por estagnação de solução na zona de contacto entre a 

superfície da amostra e o vedante. A propensão à ocorrência de corrosão intersticial é 

aumentada no caso de utilização de vedantes com secção circular (o-ring); 

- antes do inicio de cada ensaio há a necessidade de reduzir o oxigénio dissolvido na 

solução de ensaio para que os potenciais de corrosão iniciais observados não sejam alterados, 

revelando-se mais nobres do que realmente são; a solução foi purgada com um gás inerte 

(árgon) durante uma hora com um caudal de cerca de 150 cm3/min; 

- devido à configuração do porta-amostras disponível existe uma propensão à formação 

de bolhas na superfície da amostra ao introduzi-la na solução de ensaio; foi necessário verificar 

a sua formação através de um espelho existente no fundo do banho termostático antes do início 

de cada ensaio; quando se verificou este facto procedeu-se à sua remoção com o auxílio dum 

esguicho contendo solução de ensaio; 

- existe a necessidade de estabilizar o potencial de circuito aberto (OCV) das amostras 

antes do inicio do ensaio portanto o conjunto (Figura 13) – eléctrodos de referência (SCE26) e 

                                             
26 SCE – Eléctrodo Saturado de Calomelano. 
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auxiliar (platina27) e porta amostras – manteve-se ligado ao potenciostato em potencial de 

circuito aberto (OCV) durante uma hora antes de cada ensaio. 

 
 
 
 
 
Figura 13 – À direita, a célula de 
polarização, utilizada na realização do 
ensaio descrito na norma ASTM G61-96; 
em cima, o porta-amostras em TEFLON® 
e representação da forma de montagem 
da amostra com anilha como vedante. 

 

Eléctrodo 
auxiliar (Pt)

Porta – 
-amostras

Eléctrodo de 
referência 
(SCE) 

3.2.2. ASTM G48-03 – Métodos A28 e E29 

Tanto às amostras sujeitas a tratamento térmico de solubilização como as amostras 

tratadas termicamente para precipitação de fase σ, foi aplicado o procedimento sugerido no 

método A da norma ASTM G48; o método E da mesma norma só foi aplicado à amostra com 

tratamento térmico de solubilização a 1075ºC. 

As avaliações da resistência à corrosão por picada pelo ensaio G48, foram realizadas, na 

generalidade, em duplicado havendo em alguns casos uma única amostra30. 

A preparação das amostras foi efectuada de acordo com o descrito na especificação de 

forma a obter um polimento uniforme das amostras e arredondar as arestas e os vértices. 

Mediram-se todas as dimensões das amostras e calcularam-se as respectivas áreas de 

exposição à solução de ensaio. Depois de desengorduradas num banho de ultra-sons, com 

                                             
27 A sua área deve ser, pelo menos, duas vezes superior à do eléctrodo de trabalho. 
28 ASTM G48-03 – Método A – Determinação da resistência à corrosão por picadas usando uma solução de cloreto férrico. 
29 ASTM G48-03 – Método E – Ensaio de temperatura crítica de picada para aços inoxidáveis. 
30 A existência de uma única amostra, para algumas condições, deve-se ao facto de se verificar alguma anomalia só detectada após 
ensaio. 
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álcool e bem secas ao ar, as amostras foram pesadas numa balança com quatro casas 

decimais; também estas amostras foram guardadas num exsicador durante, pelo menos, as 24h 

antecedentes ao ensaio de corrosão. 

O método A da norma, sugere que a temperatura da solução de ensaio31 seja mantida a 

22±2ºC durante todo o período de ensaio – 72 horas (a especificação também prevê a 

realização do ensaio a 50°C, assim como admite outras durações que não 72 horas). No caso 

do método E a temperatura de ensaio é determinada pela composição química do material 

(Equação 2); o ensaio deve ser iniciado no incremento de 5ºC mais próximo da temperatura 

calculada, ou seja se o valor obtido pela equação 2 for 43ºC a temperatura de início de ensaio 

será 45ºC. Após ensaio, se houver picadas, deve-se iniciar novo ensaio 5ºC abaixo da 

temperatura de ensaio inicial; caso contrário o novo ensaio deverá ser realizado 10ºC acima; a 

temperatura da solução deve ser mantida durante todo o ensaio – 24 horas com uma 

estabilidade de 1ºC; esta verificação fez-se recorrendo a um termómetro de coluna de álcool. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 – Desenho do suporte de 
vidro utilizado nos métodos A e E da 
norma ASTM G48-03 

Os ensaios são iniciados mergulhando cada amostra, colocada sobre um suporte de vidro 

(Figura 14), em 600 ml de solução de ensaio contida num frasco tapado e colocando os frascos 

dentro do banho termostático, coberto com esferovite para evitar perdas térmicas. Esta 

operação foi precedida por uma operação de aquecimento das soluções que se encontravam 

abaixo da temperatura de ensaio, num outro banho regulado à temperatura de ensaio. 

Terminado o ensaio, um dos procedimentos importantes é a lavagem das amostras para 

evitar adulteração dos valores da perda de massa e consequentemente no valor da taxa de 

corrosão32 e/ou profundidade de picada. Assim sendo, após uma lavagem com água corrente e 

                                             
31 ASTM G48-03 – Método A: 100 g de FeCl3⋅6H2O (puro) em 900 ml de água destilada 

ASTM G48-03 – Método E: 68,72 g de FeCl3⋅6H2O (puro) em 600 ml de água destilada e adicionando 16 ml de HCl concentrado 
(36,5-38,0%). 
O volume de solução a utilizar deve ser de pelo menos 5ml/cm2 da área da amostra, no caso destas serem maiores do que o 
standard. 
32 Taxa de corrosão: quantidade de corrosão que ocorre por unidade de tempo e é expressa em mdd (mg/dm2/dia). 
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uma escova com cerdas de polyester para remover os produtos da corrosão foi necessário 

imergir as amostras em álcool num banho de ultra-sons. A duração desta operação requereu o 

estudo prévio uma vez que a norma é omissa quanto a isso e no decorrer dos ensaios este 

factor não pareceu totalmente irrelevante pois as amostras mais corroídas apresentaram perdas 

de massa progressivas durante o tempo de imersão. O tempo de duração deste processo foi 

determinado realizando-se pesagens sucessivas das amostras, de 3 em 3 minutos entre os 3 e 

os 15 minutos (momento em que deixa de existir perda de massa). 

O processo de preparação das amostras e realização do ensaio foi idêntico para ambos 

os métodos, verificando-se as grandes diferenças na preparação da solução, duração e 

temperaturas de ensaio. De igual modo, a forma de análise e avaliação das picadas foi comum 

a ambos os métodos. 

A norma refere que um exame visual das amostras acompanhado pela medição da perda 

de massa será suficiente para caracterizar a resistência à corrosão por picadas do material não 

inviabilizando, contudo, a possibilidade de uma investigação mais aprofundada (é sugerida a 

consulta da especificação ASTM G46) pela medição de profundidade de picada e cálculo da 

densidade de picada sugerindo até um valor mínimo de profundidade de 25 µm como critério de 

ocorrência de corrosão por picadas. 

A caracterização da corrosão por picadas baseada na observação visual das amostras e 

na perda de massa do material após ensaio revela-se claramente insuficiente a menos que os 

materiais utilizados possuam comportamentos muito distintos a este nível. Tal como foi referido 

anteriormente, esta forma de corrosão localizada não dá origem a uma perda de massa 

significativa e por outro lado os produtos de corrosão podem ficar presos nas picadas 

adulterando de imediato os valores obtidos. Contudo, este método não deve ser totalmente 

ignorado. 

Nenhum dos métodos sugeridos, por si só, parece um bom indicador do estado do 

material. Segundo a bibliografia [34], a medição da profundidade de picada é normalmente um 

melhor indicador da extensão da corrosão por picadas do que a perda de massa sendo no 

entanto, aconselhável complementá-lo por outros métodos de avaliação. Foram escolhidos três 

métodos para avaliação da extensão da corrosão por picadas: a densidade de picada, a 

profundidade de picada e a taxa de corrosão; esta avaliação foi precedida da abertura das 

picadas com recurso a uma agulha fina. 

A medição da profundidade de picada, com recurso ao microscópio óptico, consistiu na 

focagem do bordo da picada seguida da focagem do fundo da picada; a diferença entre o valor 
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das leituras inicial e final no parafuso de focagem33 é o valor da profundidade de picada. O 

estado das arestas foi desprezado uma vez que não era esse o intuito do ensaio. 

4. Realização de ensaios mecânicos 

4.1. Ensaios de tracção e de choque 

A norma EN 10213-4:1995 sugere, para além dos ensaios de tracção e choque à 

temperatura ambiente, a realização de ensaios de resistência ao choque a -70ºC. Contudo, por 

carência de condições materiais os ensaios de resistência ao choque a temperatura sub-zero 

foram realizados a -60ºC pois esta foi a alternativa conseguida. 

Todos os provetes de ensaios de tracção e de choque foram maquinados (de acordo com 

a norma ASTM A37034) e ensaiados pela FERESPE, Lda. 

Foram escolhidas oito condições de tratamento térmico de precipitação de fase σ e uma 

amostra de referência (submetida a tratamento térmico de solubilização a 1075ºC) para a 

realização de ensaios de tracção e choque tendo em conta com os resultados obtidos nos 

ensaios de corrosão previamente realizados; foram ensaiados três provetes por condição de 

tratamento térmico. 

Os ensaios de choque foram realizados recorrendo a um equipamento de ensaio 

HOYTON 300J com uma energia de 300 Joule e nos de tracção foi utilizado um equipamento 

HOYTOM HM-20-S com uma capacidade de 200 KN. 

4.2. Ensaio de dureza 

Os resultados dos ensaios de macrodureza (3 identaçoes por amostra) foram fornecidos 

pela empresa FERESPE, Lda. e foram realizados num durómetro de bancada ESEWAY R2; 

todos os resultados foram convertidos em dureza Vickers utilizando a tabela de conversão de 

durezas disponível na especificação ASTM A370. 

5. Análise térmica diferencial / Calorimetria diferencial de varrimento de “fluxo de calor” 

Com o intuito de estudar as propriedades físicas do duplex foram realizados três ensaios 

de análise térmica diferencial com diferentes taxas de aquecimento e arrefecimento; o 

equipamento utilizado foi um DTA/DSC/TGA da marca SETARAM, modelo LABSYS com cana 

                                             
33 143 divisões da escala do parafuso micrométrico correspondem a 25 µm. A movimentação do parafuso foi efectuada sempre no 
mesmo sentido para minimização das folgas mecânicas. 
34 ASTM A370 - Standard Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products 
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para DTA/TGA até 1600ºC; este equipamento é um ATD calibrado como CDV que permite obter 

valores para a entalpia da reacção. 

Os três ensaios foram executados de acordo com o mesmo ciclo térmico variando apenas 

a taxa de aquecimento e arrefecimento. As amostras foram aquecidas, após o estágio a 750ºC, 

e arrefecidas com taxas de 5, 10 e 20ºC/min; foram realizados ensaios semelhantes, sem 

amostra, para obtenção das linhas de base correspondentes; a atmosfera protectora aplicada 

foi de árgon. 
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III. Resultados Experimentais e Discussão 

1. Caracterização microestrutural do aço vazado inoxidável duplex em estudo 

1.1. Quantificação da fracção de austenite 

A fracção relativa de austenite presente na microestrutura do duplex após solubilização a 

temperaturas crescentes entre 1050 e 1400°C foi determinada em microscopia óptica por 

processamento digital de imagem; verificaram-se fracções crescentes de ferrite com a 

temperatura de solubilização, embora nunca tenha sido conseguida a eliminação integral da 

austenite, nem mesmo a 1400°C, temperatura próxima do ponto de solidus da liga; este 

resultado condiz com o obtido por Ramirez et al. [25]. A fracção de austenite em função da 

temperatura de solubilização está representada na figura 15. 
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Figura 15 – Fracção de austenite versus 
temperatura de solubilização, após 
estágio de 2 horas, para aço inoxidável 
duplex vazado; os círculos a negro 
representam o valor médio das 
determinações e os círculos a branco o 
valor da média acrescido de mais ou 
menos o dobro do desvio-padrão da 
determinação. 

É de salientar o valor elevado do desvio-padrão associado à determinação da fracção de 

austenite. Este valor prende-se com a dispersão da ocorrência da austenite acicular, que ora 

existe em abundância em alguns campos observados, ora praticamente não existe noutros 

campos (Figura 16). O desvio-padrão elevado é pois uma realidade da microestrutura e não 

deve ser entendido como associado a um erro experimental. 

Tendo em conta que a exigência da proporção das fracções de ferrite e austenite para os 

duplex define uma gama de variação para cada constituinte de 40 a 60 por cento, pode 

assumir-se que o azoto cumpriu a sua função como estabilizador da austenite no estado as 

cast. Ligas sem azoto originam microestruturas as cast muito ricas em ferrite que mesmo por 

tratamento térmico são dificilmente convertíveis em misturas com partes iguais de ferrite e 

austenite. A figura 17 apresenta as microestruturas resultantes de um tratamento de 

solubilização a 1050°C do aço em estudo (à esquerda) e de um outro aço com composição 
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idêntica mas sem azoto (à direita); a fracção volúmica de ferrite no aço sem azoto é de 69 e no 

aço com azoto 54. 

 

Figura 16 – Microestruturas do aço vazado inoxidável duplex no estado bruto de 
vazamento ilustrando a elevada dispersão da ocorrência da austenite acicular, que ora 
existe em abundância (esquerda), ora praticamente não existe (direita); ataque com 
reagente de Beraha. 
 

 

Figura 17 – Microestruturas resultantes de um tratamento de solubilização a 1050°C, 
após ataque com reagente de Beraha, do aço em estudo (esquerda) e de um outro aço 
com composição idêntica mas sem adição de azoto (direita). 

1.2. Microsegregação dos elementos de liga 

Os resultados da microanálise de crómio e molibdénio na ferrite e na austenite em 

amostras provenientes da solubilização às várias temperaturas ensaiadas estão disponíveis na 

tabela 3. Estes resultados foram utilizados para a determinação dos coeficientes de repartição 

do crómio e molibdénio; com os dados da microanálise de cada elemento em cada fase e a 

cada temperatura. Utilizando os dados disponíveis na figura 15 foi realizado um balanço 

- 41 - 



Influência da precipitação de fase σ na resistência à corrosão e nas propriedades mecânicas de 

um aço vazado inoxidável duplex GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 

material a cada elemento em cada amostra; o resultado deste cálculo está lançado nas colunas 

sombreadas da tabela 3. 

Tabela 3 – Valores da microanálise do Cr e do Mo na ferrite e na austenite para várias 
temperaturas de solubilização de um aço inoxidável duplex vazado 

T 
(ºC) 

faustenite  
(-) 

Crferrite 
(%) 

Craustenite 
(%) 

Cramostra 
(%) 

Moferrite 
(%) 

Moaustenite 
(%) 

Moamostra 
(%) 

1050 0,46 26,93 22,53 24,89 3,32 2,15 2,78 
1100 0,46 26,44 22,98 24,91 3,65 1,98 2,91 
1150 0,44 25,54 22,02 24,00 3,20 1,92 2,64 
1200 0,40 24,95 22,28 23,86 3,25 1,99 2,74 
1250 0,34 24,63 22,41 24,00 3,17 2,09 2,86 
1300 0,26 23,89 22,22 23,34 3,72 2,16 3,21 
1350 0,17 23,62 23,73 23,64 2,91 2,38 2,84 
1400 0,05 24,70 24,84 24,71 2,89 2.39 2,87 

O coeficiente de repartição do elemento X na fase F (KX
F) foi calculado com base na 

expressão: 

KX
F = 

amostranaX%
F fase na X %  (Equação 3) 

Os resultados obtidos para os coeficientes de repartição do crómio e do molibdénio na 

ferrite e na austenite estão lançados na figura 18. É nítida a tendência dos dois elementos para 

se concentrarem na ferrite, mais moderada no crómio e mais intensa no molibdénio o que está 

de acordo com resultados bibliográficos [14]. É ainda bem evidente a tendência, também 

suportada por resultados de outros trabalhos [14, 21, 22, 23], para que a repartição do crómio e 

molibdénio seja atenuada com o aumento da temperatura de solubilização. 

Foram realizadas microanálises, por EDS, para outros elementos de liga tais como o 

níquel, o manganês e o cobre mas só os resultados do crómio e molibdénio são apresentados, 

uma vez que são estes os intervenientes no cálculo do PREn e portanto, os de maior relevância 

na avaliação da resistência à corrosão por picadas. 

A avaliação da repartição do azoto pelas fases é uma operação extremamente difícil, 

devido à reduzida sensibilidade da técnica de microanálise por raios-x para analisar elementos 

de baixo número atómico e à sensibilidade limitada do EDS ao pico de baixa energia do azoto. 

Esta questão só é ultrapassável recorrendo à bibliografia e aplicando alguns dos pressupostos 

referidos por outros autores. 
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Figura 18 – Coeficientes de repartição do crómio (esquerda) e do molibdénio (direita) 
para um duplex vazado, em função da temperatura de solubilização (o coeficiente de 
repartição na ferrite é representado pelos triângulos e na austenite pelos círculos) 

 

Weber et al. [23] refere que Atamert estabelece uma variação do coeficiente de repartição 

do azoto entre a austenite e a ferrite entre 7 e 8 à medida que a temperatura de solubilização 

aumenta entre 1050 e 1250°C. Moreno et al. [35] determinou que a solubilidade máxima do 

azoto na ferrite às temperaturas estudadas neste trabalho é de 0.05 por cento. Então, foi 

efectuado um balanço de massa para o azoto o que permitiu calcular o teor deste elemento na 

austenite; o resultado é apresentado na tabela 4 e encontra-se de acordo com os coeficientes 

de repartição sugeridos por Atamert. 

Tabela 4 – Cálculo do teor de azoto na austenite em função da temperatura de 
solubilização. 

T (ºC) faustenite fferrite N(autenite) Naustenite

1050 0,46 0,54 0,25 0,25 
1100 0,46 0,54 0,25 0,25 
1150 0,44 0,56 0,26 0,26 
1200 0,40 0,60 0,28 0,28 
1250 0,34 0,66 0,32 0,32 
1300 0,26 0,74 0,39 0,39 
1350 0,17 0,83 0,59 0,59 
1400 0,05 0,95 1,82 0,77 

Na tabela 4, N(austenite) calculado coma base na expressão: 

%
%05.0

)(
austenite

ferriteamostra
austenite

NN
×−

=
, é o teor de azoto disponível para ser 

dissolvido na austenite e N  o teor de azoto existente na austenite assumindo, de acordo austenite
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com Garfias-Messias et al. [36], um limite de solubilidade do azoto na austenite de 0.77 por 

cento; o restante azoto deverá precipitar na ferrite na forma de nitretos de crómio. Assim sendo, 

pode finalmente calcular-se o PREn de cada uma das fases em função da temperatura de 

tratamento térmico de solubilização. 

1.3. Determinação do PREn das fases austenítica e ferrítica do duplex em estudo 

O PREn global do duplex em estudo pode variar entre 35 e 42, de acordo com os teores 

de elementos de liga indicados na norma EN 10213. No entanto, conhecendo a tendência do 

crómio e do molibdénio para se concentrarem na ferrite e a do azoto a concentrar-se na 

austenite é de prever que cada fase apresente um PREn diferente e também diferente do PREn 

global; logo, será de esperar que cada fase apresente uma resistência à corrosão por picada 

específica. A resolução deste problema passa pela aplicação de um tratamento térmico 

adequado. 

Recorrendo ao conjunto de resultados da tabela 4, pode reforçar-se a noção de que o 

PREn de cada uma das fases do duplex, calculado através da equação 1, decresce com a 

temperatura de solubilização no caso da ferrite e cresce no caso da austenite. Deste modo, a 

resistência à corrosão por picada óptima do duplex deverá obedecer a um compromisso de 

temperatura de solubilização (Figura 19). 
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Figura 19 – Em cima, PREn da ferrite 
(triângulos) e PREn da austenite 
(círculos) vs. temperatura de tratamento 
térmico de solubilização do duplex 
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3. À direita, 
microestrutura do mesmo aço tratado a 
1100°C e corroído por uma solução de 
FeCl3; ataque electroquímico em NaOH 
40%. 
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A realização de tratamentos térmicos de solubilização acima da temperatura a que o 

PREn de ambas as fases se cruza, fomenta o aparecimento de picadas na ferrite, enquanto que 

tratamentos abaixo desta temperatura podem transformar a austenite na fase mais susceptível 

à corrosão. Na figura 19 podemos observar que, tal como o previsto, a temperaturas inferiores a 

1275 ºC a fase atacada é a austenite. 

A observação de uma perda de resistência à corrosão por picada provocada pela subida 

da temperatura de solubilização é coerente com os dados bibliográficos [35]; já a explicação 

avançada na literatura para esta dependência nem sempre é satisfatória. 

Por exemplo Garfias-Messias et al. [36] observam que a corrosão das suas amostras 

ocorre sistematicamente na fase ferrítica; determinam por microanálise a composição química 

da ferrite e da austenite e calculam o PREn de cada fase; assumindo que o teor em azoto da 

ferrite é de 0.05% concluem que a austenite tem um PREn inferior ao da ferrite, logo, aquela 

deveria ser a fase picada. Os autores encontram algumas justificações para este facto através 

do papel negativo de alguns elementos de liga (teores relativamente elevados de fósforo e do 

enxofre) presentes na ferrite e do papel positivo de outros, como é o caso do cobre, que pode 

melhorar a resistência à corrosão da austenite para além das sinergias entre o azoto e 

molibdénio. 

Ainda na figura 19, podemos verificar que a temperatura de solubilização à qual o PREn 

das fases é aproximadamente igual se situa entre os 1250 e os 1300ºC; no entanto como 

poderemos constatar mais à frente, não é para essas temperaturas que se obtêm os melhores 

resultados nos ensaios de resistência à corrosão por picadas. As temperaturas de tratamento 

térmico de solubilização para as quais o aço apresentou melhor desempenho em termos de 

resistência à corrosão por picadas situam-se entre os 1050 e os 1200ºC, acima desta 

temperatura verifica-se uma degradação dessas propriedades. 

O facto da temperatura de solubilização óptima para a obtenção de um PREn idêntico 

para ambas as fases não se incluir na gama de temperaturas à qual este duplex se apresenta 

mais resistente à corrosão por picadas poderá estar relacionado com a adopção de um valor 

máximo de solubilidade do azoto na ferrite de 0.05%, independente da temperatura de 

solubilização aplicada. 

Também Garfias-Messias et al. [36] estudaram a influência da fracção de austenite de um 

duplex 26Cr-6Ni-3Mo-1.6Cu-0.2N na sua resistência à corrosão. Para isso realizaram 

tratamentos térmicos de solubilização entre os 1020 e os 1140ºC de 40 em 40ºC. Os resultados 

obtidos pelos autores referidos vão de encontro aos obtidos neste trabalho; em ambos os casos 
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o PREn da ferrite decresce com a temperatura de solubilização e a repartição dos elementos de 

liga é mais acentuada para as temperaturas mais baixas de tratamento térmico. 

Além disso os autores constatam que o aumento da temperatura de tratamento térmico e 

consequente aumento da fracção de ferrite fazem baixar a temperatura critica de picada e o 

potencial de picada, apesar de diminuir a diferença entre os valores de PREn das fases. 

2. Resistência à corrosão do duplex 

2.1. Efeito do tratamento térmico de solubilização na resistência à corrosão 

Através da execução de ensaios electroquímicos de polarização cíclica pode-se constatar 

que a temperatura de solubilização não parece exercer influência significativa na resistência à 

corrosão por picada entre 1050 e 1200°C, pois neste intervalo todos os parâmetros resultantes 

do ensaio G61 assumem valores sensivelmente iguais, aparentando no entanto uma ligeira 

quebra de resistência à corrosão aos 1200ºC. Para valores da temperatura de solubilização de 

1250 ou 1300°C ocorre uma clara degradação de todos os indicadores, traduzida por um 

decréscimo dos potenciais de picada e um aumento notável da área de histerese do ciclo de 

varrimento do potencial. É de salientar que não se pôde determinar o potencial de repassivação 

para a maioria das amostras sujeitas a tratamentos de solubilização, uma vez que não se 

verificou o fecho do ciclo de histerese, considerando-o então inferior a zero; são excepção os 

ensaios das amostras tratadas às temperaturas de 1150 e 1200ºC onde este valor variou entre 

0.80 e 0.96 V (no anexo II, figura 28, estão disponíveis exemplos das curvas obtidas). 
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Figura 20 – À esquerda, valores obtidos para os potenciais de picada (círculos negros) e 
potenciais de circuito aberto (círculos brancos) vs. temperatura de tratamento térmico de 
solubilização do duplex em estudo. À direita valores obtidos para a área de histerese. 
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2.2. Relação entre os resultados obtidos nos ensaios ASTM G61-86 e G48-03 

Tendo em conta a resposta pouco explícita fornecida pelos parâmetros resultantes da 

aplicação do procedimento ASTM G61 às amostras submetidas a tratamento de solubilização 

acima de 1200°C, foi decidido reavaliar a resistência à corrosão por picada em amostras 

tratadas a 1075, 1200, 1250 e 1300°C pelo método A da especificação ASTM G48. 

Os resultados obtidos para os ensaios realizados estão expostos na tabela 5 e são 

compatíveis com os apresentados na figura 20. Para temperaturas de solubilização superiores 

a 1200°C é evidente uma degradação da resistência à corrosão por picada: todos os 

parâmetros avaliados assumem valores significativos. Já à temperatura de 1200°C, o 

comportamento mantém-se dúbio; não ocorre perda de massa e a densidade de picada é 

quase nula; porém, o parâmetro “profundidade máxima de picada” indicia claramente a 

ocorrência de corrosão localizada. Parece pois existir um valor crítico da temperatura de 

solubilização para o qual a perda de resistência à corrosão por picada é iniciada, embora de 

modo amortecido. 

Tabela 5 – Resultados obtidos no ensaio conforme método A da especificação ASTM G48 
sobre aço inoxidável duplex vazado, solubilizado por 2 horas à temperatura indicada e 
arrefecido em água 

Tsolubilização
(°C) 

Densidade 
de picada (cm-2) 

Profundidade 
máxima de 
picada (µm) 

Taxa de corrosão 
(mdd) 

1075 sem picada - - 
1200 0.16 156 0 
1250 3.06 1220 2 
1300 2.95 1656 >10 

Confrontando os resultados obtidos nos ensaios podemos afirmar que o procedimento da 

norma ASTM G61 é menos sensível às variações microestruturais causadas pelos diferentes 

tratamentos térmicos de solubilização sendo no entanto bastante mais expedito do que o 

procedimento da norma G48. Os ensaios potenciodinâmicos são bastante mais curtos e as 

suas exigências quanto à preparação de amostras e análise e avaliação das picadas são muito 

mais ligeiros. Estes ensaios podem ser bastante úteis numa primeira selecção de materiais 

quando aplicados como ensaios de rotina. 

Os ensaios de resistência à corrosão por picadas por imersão em FeCl3 são muito mais 

trabalhosos no entanto, fornecem dados mais rigorosos à caracterização deste tipo de corrosão 

nomeadamente no que diz respeito à profundidade de picada. 
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Para além de se terem realizado ensaios conforme o método A da especificação ASTM 

G48, sobre aço inoxidável duplex vazado solubilizado a 1075ºC, realizaram-se também ensaios 

segundo o método E da mesma norma para obter um valor para a temperatura crítica de 

picadas para o aço em estudo, nas condições mencionadas. 

Tabela 6 – Resultados obtidos no ensaio conforme método E da especificação ASTM G48 
sobre aço inoxidável duplex vazado, solubilizado a 1075°C por 2 horas, arrefecido em 
água. 

Tensaio
(°C) 

Densidade 
de picada (cm-2) 

Profundidade 
média de  

picada (µm) 

Taxa de corrosão 
(mdd) 

50 4.18 125 >10 

45 5.27 132 >10 

40 4.98 202 >10 

35 sem picada - 2 

30 sem picada - 1 

25 sem picada - 0 

Os resultados obtidos nos ensaios estão expostos na tabela 6 e permitem situar a 

temperatura crítica de picada deste aço entre 35 e 40ºC. 

2.3. Influência do acabamento superficial das amostras nos resultados obtidos 

As normas ASTM A923 e G48 sugerem um acabamento superficial de 120 mesh para a 

realização de ensaios de corrosão por imersão em FeCl3; no entanto, este acabamento revelou-

se francamente insuficiente para observação em microscopia óptica. 

No entanto, como a bibliografia [25] refere que as picadas que se formam em superfícies 

polidas são de maior diâmetro e profundidade do que as formadas em superfícies mais 

rugosas. Assim, para que não existisse adulteração dos resultados dos ensaios de corrosão, 

procedeu-se ao estudo da influência do acabamento superficial duma amostra na taxa de 

corrosão respectiva. 

Realizaram–se três ensaios em FeCl3 a 10% durante 72 horas, a 25ºC, em amostras de 

aço inoxidável duplex, em bruto de vazamento, com cerca de 13 cm2 de área de superfície e 

com acabamentos superficiais de 120 e 500 mesh e 6 µm. Após ensaios, verificou-se que a 

perda de massa se apresentou na mesma ordem de grandeza para todos os estados de 

acabamento superficial.  

Um estudo realizado por Ribeiro F. [37] que sobre o mesmo aço, com características 

micorestruturais idênticas, constata o aumento da taxa de corrosão com a melhoria do 
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acabamento superficial. Contudo, quando recorre ao indicador de profundidade de picada 

verifica que as picadas mais profundas se encontram na amostra com pior acabamento 

superficial; estes dados não confirmam a informação fornecida pela bibliografia [25]. 

Assim, apesar de um acabamento superficial de 120 mesh poder mascarar detalhes de 

pequena dimensão optou-se por seguir a norma tornando possível a poupança de algum tempo 

na preparação das amostras para ensaio. Sempre que houve necessidade de uma observação 

mais rigorosa da superfície da amostra foi realizado um acabamento superficial superior a 120 

mesh (como por exemplo para relacionar a nucleação das picadas com as inclusões ou poros 

existentes). 

3. Precipitação de fase σ no duplex em estudo 

3.1. Detecção de fase σ na microestrutura de um aço sujeito a tratamento térmico de 
precipitação da mesma fase 

O objecto deste trabalho é o efeito causado, pela presença de diferentes quantidades de 

fase σ nas suas propriedades de resistência à corrosão por picadas e resistência mecânica, 

num duplex de fundição. Para poder avançar com este estudo houve a necessidade de 

potenciar o aparecimento de fase σ no duplex em causa submetendo-o a estágios isotérmicos 

dentro da gama de temperaturas à qual se dá a formação desta fase intermetálica – 1000 e 

600ºC (vide figura 4). Os tratamentos térmicos foram realizados de 100 em 100ºC com estágios 

compreendidos entre 2.5 minutos e 4 horas para cada temperatura de estágio. 

Sendo necessário detectar a presença desta fase em cada amostra, adoptou-se o método 

A da especificação ASTM A923-01 para o fazer. Este método revelou-se bastante expedito na 

detecção de fases intermetálicas apesar do seu carácter semiquantitativo.  

Os resultados obtidos para este estudo são apresentados, na figura 21, na forma de 

diagrama transformação-temperatura-tempo cujo nariz se situa perto de 900ºC. Pode-se afirmar 

com segurança que a gama de temperatura crítica para a formação de fase σ neste aço está 

entre 800 e 900ºC. A 600ºC não é detectada a precipitação de fase σ. 

As amostras com estágios isotérmicos a 800 e 900ºC exibem microestruturas contendo 

fase σ precipitada para qualquer tempo de estágio; nas tratadas a 1000ºC ocorre precipitação 

de fase σ após mais de uma hora de tratamento; a 700ºC a precipitação ocorre para todos os 

tempos de tratamento com excepção dos dois mais curtos; a 600ºC todas as microestruturas se 

apresentam livres de fase σ. 
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Figura 21 – Diagrama TTT 
representativo da formação de fase σ; 
os círculos brancos representam 
amostras isentas de precipitação de 
fase σ; os círculos cinza claro 
representam precipitação incipiente de 
fase σ; os círculos cinza escuro 
representam precipitação de fase σ bem 
visível na fronteira de grão austenite-
ferrite e os círculos negros representam 
abundante precipitação de fase σ. 

Na figura abaixo podemos observar imagens obtidas por microscopia óptica onde são 

visíveis dois dos diferentes estados de precipitação de fase σ representados na figura anterior. 

 

Figura 22 – À esquerda, duplex com tratamento térmico de precipitação de fase σ a 800ºC 
durante aproximadamente 5 minutos apresentando uma fronteira de grão austenitico 
com precipitação incipiente de fase σ; à direita, duplex com tratamento térmico de 
precipitação de fase σ a 700ºC durante aproximadamente 4 horas apresentando 
precipitação abundante de fase σ; ataque electrolítico com NaOH a 40%. 

Como já foi referido atrás, este método, que permite revelar com facilidade a presença de 

fase σ na microestrutura, não é tão expedto no que diz respeito à operação de seriação do 

duplex quanto à quantidade de fase σ precipitada, nomeadamente quando esta é claramente 

visível.  

Assim, por apreciação microestrutural e com base na comparação sugerida na 

especificação A923, foram sequenciados os estados de precipitação desde vestigial (círculos 

brancos) até muito abundante (círculos negros). As amostras representadas por um círculo a 

negro tanto podem apresentar uma microestrutura idêntica à da figura 22 (à direita) como uma 

microestrutura semelhante à da figura 23. 
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Figura 23 – Microestrutura do duplex em 
estudo submetido a tratamento térmico 
de precipitação de fase σ a 800ºC 
durante 4 horas; ataque electrolítico em 
NaOH a 40%; ampliação 922x (em cima); 
imagem da mesma microestrutura, 
obtida por MEV (ao lado). 

 

Após a observação exaustiva das microestruturas obtidas para os diferentes tratamentos 

térmicos de precipitação de fase σ, seleccionou-se um conjunto de amostras com o intuito de as  

submeter a ensaios de resistência à corrosão por picadas. A escolha recaiu sobre as amostras 

tratadas às três temperaturas para as quais se verificou precipitação de fase σ em maior 

quantidade (700 a 900ºC) e uma das temperaturas em que as amostras se encontram isentas 

de fase σ (600ºC). Em todos os casos as amostras com tempo de tratamento térmico mais 

longo (≈ 4 horas) não foram submetidas a ensaios de corrosão por não serem representativas 

de casos viáveis ou seja, na prática não se equaciona a possibilidade de, durante o 

processamento de um duplex, este se manter a esta temperatura durante períodos 

continuados. 

3.2. Efeito da precipitação de fase σ na resistência à corrosão 

Os valores fornecidos na tabela 7 foram obtidos pela realização de ensaios 

potenciodinâmicos de polarização cíclica, os quais indicam a ausência de degradação da 

resistência à corrosão do material a não ser no caso específico da amostra submetida a 

tratamento térmico de precipitação de fase σ a 800ºC durante 65 minutos. Neste caso existe 

uma diminuição acentuada do potencial de picada acompanhada pelo aumento significativo da 

área de histerese. No entanto, os valores obtidos através do ensaio G48 denunciam uma perda 

de propriedades de resistência à corrosão para todas as amostras incluindo para as tratadas a 

600ºC. 
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Numa tentativa de encontrar motivo para a degradação do material tratado a 600ºC, 

recorreu-se à microanálise por EDS para traçar mapas de distribuição do crómio e molibdénio 

sobre a fronteira de grão ferrite-austenite (local preferencial de precipitação de fase σ); estes 

mapas poderiam apontar zonas da ferrite empobrecidas ou ricas nestes elementos que 

indiciariam a presença de fase σ mesmo sem que esta fosse visível.  

Tabela 7 – Valores dos potenciais de circuito aberto (OCV), de picada (Ep), de 
repassivação (Er) e da histerese do ciclo de varrimento de potencial obtidos no ensaio 
ASTM G61 sobre aço inoxidável duplex vazado, solubilizado a 1075°C por 2 horas, 
arrefecido em água e sujeito a posterior estágio nas condições indicadas 

- Estágio 600ºC Estágio 700ºC 
Duração 
(minutos) 

OCV 
(V) 

Ep 
(V) 

Er 
(V) 

Histerese 
(mVA/cm2) 

OCV 
(V) 

Ep 
(V) 

Er 
(V) 

Histerese 
(mVA/cm2) 

-0,11 1,03 n.d. 0,33 -0,17 0,99 n.d. 0,31 
2,5 

-0,20 1,02 n.d. 0,26 -0,16 1,04 n.d. 0,36 
-0,08 1,02 n.d. 0,35 -0,09 0,98 n.d. 0,38 

5 
-0,19 1,02 n.d. 0,31 -0,19 0,99 n.d. 0,32 
-0,13 1,03 n.d. 0,30 -0,09 1,03 n.d. 0,36 

17 
-0,04 1,03 n.d. 0,33 0,02 1,01 n.d. 0,42 
-0,14 0,98 n.d. 0,34 -0,08 1,00 n.d. 0,46 

65 
-0,18 0,98 n.d. 0,34 -0,15 0,98 n.d. 0,34 

 Estágio 800ºC Estágio 900ºC 

-0,20 1,07 n.d. 0,31 -0,15 1,02 n.d. 0,28 
-0,04 1,00 n.d. 0,35 -0,15 1,05 0,85 0,28 2,5 
-0,16 1,02 n.d. 0,36 -0,15 1,02 0,37 0,23 
-0,11 1,01 n.d. 0,24 -0,08 1,04 n.d. 0,33 
-0,06 1,02 n.d. 0,38 -0,08 1,00 n.d. 0,39 5 
-0,06 1,04 n.d. 0,31 -0,14 1,00 n.d. 0,41 
-0,07 0,95 n.d. 0,63 -0,08 1,04 n.d. 0,34 

17 
-0,14 0,95 n.d. 0,58 -0,01 1,02 n.d. 0,33 
-0,25 0,37 n.d. 4,64 -0,12 0,99 n.d. 0,28 

65 
-0,25 0,34 n.d. 4,88 -0,27 1,02 n.d. 0,29 

Os resultados desta investigação foram inconclusivos devido às limitações de resolução 

da técnica utilizada; segundo a bibliografia [32] a diminuição do teor local em crómio num 

processo de solubilização em aços inox austeníticos localizou-se numa distância da ordem de 

200 nm, valor manifestamente inferior ao diâmetro do feixe utilizado neste trabalho. 
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Também se realizaram microanálises sobre amostras contendo pequenas quantidades de 

fase σ precipitada (estágio isotérmico a 800ºC durante 2.5 minutos); os resultados obtidos 

apresentaram-se, uma vez mais, irrelevantes pois nada de novo foi assinalado para além do 

observado em microscopia óptica – precipitação incipiente de fase σ na fronteira de grão ferrite-

austenite. (vide figura 27 do anexo II) 

De todos os ensaios realizados só dois, realizados a 900ºC durante 2.5 minutos, 

mostraram um potencial de repassivação superior a zero. A intercepção do ciclo inicial com o 

ciclo revertido é acompanhada por um potencial de corrosão elevado e por uma área de 

histerese reduzida. 

Segundo Magnabosco [12] existe um efeito claro da fase σ (para fracções entre 6 e 21%) 

na resistência à corrosão por picada avaliada pela curva de polarização cíclica num duplex com 

22Cr-5Ni. Neste estudo verifica-se que a evolução da precipitação de fase σ é inócua até 65 

minutos de estágio a qualquer temperatura de tratamento térmico.  

Tabela 8 – Resultados obtidos no ensaio conforme método A da especificação ASTM G48 
sobre aço inoxidável duplex vazado, solubilizado a 1075°C por 2 horas, arrefecido em 
água e sujeito a posterior estágio nas condições indicadas 

 Estágio a 600ºC Estágio a 700ºC 

Duração 
(minutos) 

Densidade 
picadas 
(cm-2) 

Profundidade 
média de 

picada (µm) 

Taxa de 
corrosão

(mdd) 

Densidade
picadas 
(cm-2) 

Profundidade 
média de  

picada (µm) 

Taxa de 
corrosão 

(mdd) 
2.5 0.29 135 >10 0.17 278 >10 
5 0.08 88 >10 0.57 192 >10 

17 0.18 122 >10 0.55 106 >10 
65 0.18 162 >10 1.33 326 >10 

 Estágio a 800ºC Estágio a 900ºC 

2.5 0.00 - 9 0.11 193 >10 
5 0.15 193 >10 0.08 261 8 

17 0.89 292 >10 0.20 258 >10 
65 1.68 402 >10 0.70 304 >10 

Na tabela 8 estão lançados os resultados obtidos pela aplicação do método A da norma 

G48. É possível verificar que houve corrosão por picadas em todas as amostras exceptuando a 

submetida a tratamento de precipitação de fase σ a 800ºC durante 2.5 minutos. Estes 

resultados são coerentes com Ribeiro F. [37] que, em amostras do mesmo duplex submetidas a 

estágios isotérmicos a 900ºC durante 1, 10 e 100 minutos, verificou a degradação da 
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resistência à corrosão do aço para qualquer duração de estágio apesar de para os dois tempos 

mais curtos de estagio esta não ser detectada por microscopia óptica. 

Os ensaios electroquímicos revelam-se, novamente, menos sensíveis do que os ensaios de 

resistência à corrosão por imersão em FeCl3 embora a informação resultante de ambos os 

procedimentos seja em geral compatível. Os ensaios potenciodinâmicos têm uma menor 

duração tanto em termos de ensaio propriamente dito como no tratamento de dados; estes 

ensaios podem ser utilizados como ensaios de rotina apesar de não detectarem pequenas 

quantidades de precipitação de fase σ. 

3.3. Efeito da precipitação de fase σ na resistência mecânica do duplex em estudo 

A tabela 9 fornece os valores mínimos para as propriedades de resistência mecânica de 

acordo com a especificação do material e para o aço produzido e submetido ao tratamento 

térmico de solubilização a 1075ºC na empresa FERESPE, Lda. 

Os resultados obtidos para os ensaios mecânicos realizados sobre as amostras 

submetidas a estágios isotérmicos a 800 e 900ºC, para precipitação de fase σ, são 

apresentados na tabela 10 e nas figuras 24 e 25. 

Tabela 9 – Propriedades mecânicas do aço inoxidável duplex vazado GX2CrNiMoCuN25-
6-3-3  

Designação Tªsolubilização
Kv (J) 

Tª amb 
Kv (J) 

Sub-zero 
R0.2 

(MPa) 
Rm 

(MPa) 
A 

(%) 
EN 102131 1120-1150ºC35 50 35 (-70ºC) 480 650 - 850 22 
FERESPE2 1075ºC 124 25 (-60ºC) 546 762 29 

1) valores mínimos indicados pela norma 
2) valores médios obtidos em 3 provetes de ensaio 

Observando os valores expostos na tabela 10 constata-se que de uma forma geral não há 

uma forte degradação da resistência mecânica do duplex em estudo, provocada pela presença 

de fase σ no material; é excepção, tal como nos ensaios potenciodinâmicos, o caso em que o 

mesmo foi submetido ao estágio isotérmico a 800ºC durante 65 minutos para o qual a extensão 

após rotura do material se apresenta abaixo do valor mínimo especificado. 

Segunda a bibliografia o efeito da presença de fase σ na resistência à tracção do material 

não é significativo. De acordo com Pohl et al. [38] é mesmo usual verificar-se um aumento da 

resistência à tracção quando há precipitação de fases intermetálicas no material; a formação 

                                             
35 a)Recozimento de solubilização com arrefecimento em água. 

b)Depois do recozimento de solubilização a alta temperatura, os fundidos podem ser arrefecidos até 1010-1040ºC antes da 
têmpera em água para prevenir fissuras e melhorar a resistência à corrosão. 
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destas fases, entre 750 e 900ºC, dá origem a uma acentuada diminuição da resistência ao 

impacto. 

Tabela 10 – Valores médios obtidos nos ensaios de tracção em provetes com tratamento 
térmico de precipitação de fase σ a 800º e 900ºC. 

 Estágio 800ºC Estágio 900ºC 
Duração 

(min) 
R0.2 

(MPa) 
Rm 

(MPa) 
A 

(%) 
R0.2 

(MPa) 
Rm 

(MPa) 
A 

(%) 
2,5 598 804 26 587 797 28 
5 614 805 27 574 770 27 

17 575 765 26 556 723 27 
65 531 737 19 533 724 22 

Segundo Nilsson et al. [39] a resistência ao choque é uma propriedade muito sensível ao 

aumento da quantidade de precipitação de fase σ enquanto que a dureza não é tão afectada; 

só a partir das 72 horas de tratamento térmico é que esta propriedade demonstra alguma 

alteração. A resistência ao impacto do duplex parece ser afectada mesmo para muito pequenas 

quantidades de fases intemetálicas presentes no material. Segundo o autor são necessários 

apenas 5% de precipitados intermetálicos para baixar o valor desta propriedade para o valor 

mínimo requerido pela norma (27 J para um 29Cr-6Ni-2Mo-0.38N). 
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Figuras 24 e 25 – Resultados obtidos nos ensaios de choque realizados em provetes com 
tratamento térmico de precipitação de fase σ; à esquerda a 800ºC e à direita a 900ºC; os 
círculos a negro representam os ensaios realizados à temperatura ambiente e os círculos 
brancos representam os ensaios a -60ºC. 

Ora, observando as figuras acima é notória a degradação desta propriedade à medida que 

o tempo de estágio aumenta, a uma temperatura de 900ºC. A 800 ºC esta degradação não é 

tão acentuada a não ser para o tempo mais longo de tratamento térmico. Nenhuma das 

amostras submetidas a tratamento térmico de precipitação de fase σ atinge o valor mínimo 
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requerido pela especificação do material para o ensaio de resistência ao choque a temperatura 

sub-zero; a amostra de referência também demonstra uma reduzida resistência ao choque a 

esta temperatura. 

O conjunto de dados referente aos ensaios de resistência ao choque realizados a 

temperatura sub-zero mostra que em nenhum caso o valor mínimo requerido pela norma foi 

alcançado, nem mesmo no material unicamente solubilizado a 1075ºC. 

Um outro aspecto relevante é o facto de o material submetido a estágio isotérmico de 

900ºC durante 2.5 minutos, apesar de já denunciar a presença de fase σ pela observação da 

microestrutura, apresentar as melhores propriedades de resistência à corrosão segundo o 

ensaio G61; apresenta também os mais elevados valores para as propriedades mecânicas 

suplantando até a prestação do material livre de fase σ. 

A dureza do material revelou-se invariante para todos os tratamentos térmicos de 

precipitação de fase σ; os valores obtidos situam-se entre 220 e 250HV. Nem mesmo nas 

amostras submetidas a estágios isotérmicos mais longos é notado um aumento significativo da 

dureza; estes resultados vão de encontro aos resultados obtidos por Ribeiro F. [37]. O autor 

verifica que a variação da dureza do duplex GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 em função da duração do 

estágio isotérmico de precipitação de fase σ que aplicou (1, 10 e 100 minutos) não é 

significativa. 

Contudo, Nilsson et al. [39] verifica a existência de uma relação entre esta propriedade e a 

quantidade de fase σ precipitada; quanto maior a quantidade de fase σ presente no aço maior a 

dureza apresentada. Os resultados obtidos pelo autor, sugerem que a dureza poderá ser um 

bom indicador da ocorrência de fase σ desde que seja excedido um certo teor de precipitação 

desta fase o que permite equacionar a hipótese de, mesmo após uma hora de estágio, não se 

ter atingido o dito teor de precipitação de fase σ. 

3.4. Transformações de fase do aço vazado inoxidável duplex em estudo 

Os ensaios de análise térmica diferencial realizados revelaram-se totalmente 

inconclusivos; devido à existência de muito ruído ao longo de todo o ensaio que encobre as 

alterações sofridas pela liga ao longo do seu aquecimento até 1500ºC (está disponível em 

anexo a curva exemplificativa desta situação – vide figura 28 do anexo II). Uma forma investigar 

mais profundamente esta matéria será a realização de novos ensaios num equipamento com 

maior resolução do que o utilizado. 
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IV. Conclusões 

A temperatura de solubilização de um aço inoxidável duplex vazado exerce um efeito 

significativo na fracção das fases presentes na microestrutura do material: a fracção de ferrite 

cresce com o aumento da referida temperatura, embora não seja atingida uma composição 

fásica homogénea nem mesmo à temperatura de solubilização de 1400°C, próxima do ponto de 

solidus da liga. 

A repartição dos elementos que promovem a resistência à corrosão de um aço inoxidável 

duplex vazado, o crómio e o molibdénio, dá-se preferencialmente para a ferrite, sendo mais 

intensa no caso do molibdénio do que no caso do crómio e atenuada com o aumento da 

temperatura de solubilização. 

A resistência à corrosão por picada avaliada pelo procedimento definido na especificação 

ASTM G61 revelou um bom desempenho para temperaturas de solubilização não excedendo 

1200°C; para valores da temperatura de solubilização de 1250 e 1300°C ocorreu uma clara 

degradação desta resistência; à temperatura de 1200°C o comportamento é dúbio, sendo 

avaliada uma ligeira quebra da resistência à corrosão por picada; este comportamento é aferido 

com maior sensibilidade pelo ensaio definido no método A da especificação ASTM G48, em 

particular pela avaliação da profundidade máxima de picada. 

A medição da perda de massa do material não demonstra ser uma boa forma de 

avaliação da corrosão por picadas disso é exemplo a taxa de corrosão nula obtida para a 

amostra submetida a tratamento de solubilização a 1200ºC; os valores obtidos para este 

indicador deverão deter um carácter meramente informativo. 

O acabamento superficial das amostras parece não ter grande influência nos resultados 

dos ensaios de resistência à corrosão por imersão em FeCl3. Deverá ser utilizado um 

acabamento superficial superior ao indicado pela norma (120 mesh) sempre que houver 

necessidade de observar a microestrutura do material por microscopia óptica. 

Apesar da presença de azoto no aço, elemento que alegadamente retarda a formação de 

fase σ, a cinética de precipitação desta fase revelou-se elevada no intervalo de temperatura 

entre 800 e 900°C; a estas temperaturas a precipitação desta fase dá-se mesmo para tempo 

muito curtos de permanência (5 minutos a 800ºC e 2.5 minutos a 900ºC) 

A influência da precipitação de fase σ na resistência à corrosão por picada avaliada pelo 

procedimento definido na especificação ASTM G61 revelou-se pouco significativa, exceptuando 

o caso do ensaio a 800ºC durante cerca de uma hora para o qual ocorreu uma queda sensível 
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do valor do potencial de picada assistida pelo aumento significativo da área do ciclo de 

histerese. O procedimento descrito pelo método A da norma G48 revelou-se mais sensível à 

presença de fase σ do que o procedimento da norma G61 nomeadamente, acusando a 

presença de picadas na amostra submetida a estágio isotérmico a 800ºC por 5 minutos. 

O ensaio de resistência ao choque revelou-se o ensaio de resistência mecânica mais 

sensível à presença de fase σ no material. Pequenas precipitações de fase σ provocam uma 

acentuada degradação da resistência ao choque do material a temperaturas sub-zero. À 

temperatura ambiente verifica-se o decréscimo da resistência ao choque do material com o 

aumento da quantidade de fase σ precipitada a 900ºC; esta propriedade mantém-se constante 

para todos os tempos de estágio realizados 800ºC até 17 minutos; para o estágio de 65 minutos 

há uma queda acentuada dos valores obtidos. 

Ficou por aprofundar a relação existente entre a resistência ao choque e temperatura de 

formação de fase σ. 

A presença de fase σ não aumenta a dureza do duplex em estudo. 

- 58 - 



Influência da precipitação de fase σ na resistência à corrosão e nas propriedades mecânicas de 

um aço vazado inoxidável duplex GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 

V. Sugestões para trabalhos futuros 

Os aços inoxidáveis duplex são materiais relativamente recentes e bastante complexos 

havendo ainda muito que estudar acerca do seu comportamento nomeadamente, no que diz 

respeito à corrosão. Com o intuito de obter mais um indicador da influência da microestrutura 

nas propriedades de resistência à corrosão sugere-se a realização de ensaios segundo o 

método E da norma ASTM G48-03 para a determinação da temperatura critica de picada em 

amostras sujeitas aos tratamentos térmicos de solubilização estudados. 

Para verificar se a zona de fronteira da fase σ será, tal como se prevê, local preferencial 

de formação de picadas aconselha-se a análise microestrutural por EDS, da zona circundante 

de uma picada obtida por aplicação do método A da norma ASTM G48-03 com interrupção do 

ensaio de duas em duas horas, por forma a isolar o ponto de inicio de formação de uma picada. 

Durante a investigação realizada surgiram dúvidas acerca da temperatura crítica de 

picada de duplex submetidos aos diferentes tratamentos de precipitação de fase σ. A 

determinação de valores para esta temperatura exige a criação/aquisição de infra-estruturas 

para a realização do método E da norma ASTM G48-03 a temperaturas abaixo da temperatura 

ambiente. Foi feita uma pesquisa de mercado durante a realização deste trabalho, que 

orçamenta o equipamento para estabilização de temperaturas abaixo dos 0ºC em cerca de 

4000,00€. 

Na tentativa de construir um diagrama de equilíbrio para a liga estudada é indicada a 

realização de mais ensaios de análise térmica diferencial, a diversas taxas de aquecimento e 

arrefecimento diferentes recorrendo a um equipamento de elevada sensibilidade. 

Finalizado este trabalho, verificou-se a existência de uma grande dificuldade na 

determinação de teores de azoto nas diferentes amostras por falta de meios experimentais; a 

possibilidade de avaliação local do teor deste elemento seria sem dúvida muito útil. 
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Anexo I 
 
Tabela 11 – Composição química e valores de PREN para ligas comerciais de duplex. [1] 

Produtor Liga %Cr %Ni %M
o %N %C

u Outros PREN UNS 

Fe-23Cr-4Ni-0,1N          
Avesta 2304 23 4,0 - 0,10 - - 25 S32304 
CLI UR 35N 23 4,0 - 0,12 - - 25 S32305 
Sandvik SAF2304 23 4,0 - 0,10 - - 25 S32306 
Fe-22Cr-5,5Ni-3Mo-
0,15N          

Allegheny Ludlum Al2205 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31803 
Avesta 2205 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31804 
Bohler A903 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31805 
CLI UR 45N 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31806 
Knupp Falc223 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31807 
Mannesmann AF22 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31808 
Nippon Kokan NKCr22 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31809 
Sandvik SAF2205 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31810 
Sumitomo SM22Cr 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31811 

Thyssen Remanit 
4462 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31812 

Valourec VS22 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31813 

British Steel Hyresist 
22/5 22 5,5 3,0 0,16 - - 33-35 S31814 

Fe-25Cr-5Ni-2,5Mo-
0,17N-Cu          

Bohler A905 25,5 3,7 2,3 0.37 - 5,8 Mn 39 - 

Carpenter 7-
Mo\PLUS 27,5 4,7 1,5 0,25 - - 37 - 

CLI UR 47N 25 7,0 3,0 0,16 0,2 - 38 S31260 
CLI UR 52N 25 7,0 3,0 0,16 1,5 - 38 S32550 

Langley Alloys Ferralium 
255 26 5,5 3,3 0,17 2,0 - 39 S32550 

Mather and Platt Zeron 25 25 4,0 2,5 0,15 - - 36 - 
Sumitomo DP-3 25 6,5 3,0 0,20 0,5 0,3 W 38 - 
Fe-25Cr-7Ni-3,5Mo-
0,25N-Cu-W          

Krupp-VDM Falc 100 25 7,0 3,5 0,25 0,7 0,7 W 41 S32760 
Avesta 2507 25 7,0 4,0 0,28 - - 43 S32750 
Sandvik SAF2507 25 7,0 4,0 0,28 - - 43 S32750 
Weir Materials Lda. Zeron 100 25 6,5 3,7 0,25 0,7 0,7 W 41 S32760 
CLI UR 52N+ 25 6,5 3,7 0,24 1,6 - 41 S32750 
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Tabela 12 – Composições químicas de ligas AID de fundição. [1] 

Nome UNS %C %Cr %Ni %Mo %N %Cu %W 

CD4MCuN J93372 0,04 24,5-26,5 4,4-6,0 1,7-2,3 0,10-0,25 2,7-3,3 - 
CD3MN J92205 0,03 21,0-23,5 4,5-6,5 2,5-3,5 0,10-0,30 - - 
CE3MN J93404 0,03 24,0-26,0 6,0-8,0 4,0-5,0 0,10-0,30 - - 
CD3MWCuN J93380 0,03 24,0-26,0 6,5-8,5 3,0-4,0 0,20-0,30 0,5-1,0 0,5-1,0 
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Anexo II 
 

 

 

Figura 26 – Microestrutura resultante do tratamento térmico de solubilização a 1075ºC do 
duplex GX2CrNiMoCuN25-6-3-3; ataque electrolítico a 3V com NaOH a 40%, durante 20s; 
a fase clara corresponde à austenite e a fase escura à ferrite [37]. 
 

Figura 27 – Mapa de elementos obtido por EDS a partir de uma amostra com tratamento 
térmico de precipitação de fase σ a 800ºC durante 2.5 minutos. 
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Figura 28 – À esquerda, curva obtida após aplicação do procedimento da especificação 
G61 num duplex GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 submetido a tratamento térmico de 
solubilização a 1150ºC durante 2 horas; à direita para o mesmo duplex submetido a 
tratamento térmico de solubilização a 1300ºC durante 2 horas. 
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Figura 29 – Curva obtida por CVD de 
“fluxo de calor” para um duplex 
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 utilizando uma 
taxa de aquecimento da liga de 10ºC/min 
(à esquerda). 
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