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Resumo: O aço inoxidável super-duplex ASTM A789 (SAF 2507), fabricado e fornecido pela 
Sandivick, foi estudado com o intuito de avaliar suas propriedades físicas e mecânicas em diferentes 
meios agressivos. A microestrutura do aço foi observada através de um microscópio ótico (MO) e sua 
composição química por um microscópio eletrônico de varredura (MEV). Foram obtidas curvas de 
polarização para o aço em soluções de NaCl e H2SO4, com o objetivo de se obter informações sobre 
o filme passivo e determinar as condições destes ataques corrosivos nessa classe de aço. Também 
foram executados testes de microdureza para o referente aço.  
 
Palavras-chave: Aço super-duplex, Corrosão, Pite, Polarização.  
 

INTRODUÇÃO 
 
Materiais utilizados em campos petrolíferos, 
como na produção e na perfuração de 
petróleo, estão sujeitos à ação de agentes 
corrosivos do meio onde estão sendo 
utilizados, como por exemplo, água do mar, 
onde cloretos, sulfetos e outras substâncias 
estão presentes. 
O estudo da corrosão tem a finalidade de um 
controle efetivo das peças e um consequente 
ganho econômico, já que se evita as paradas 
para manutenção dos equipamentos e 
substituição de componentes mecânicos, por 
causa do desgaste pela corrosão [1]. 
Ela é observada em materiais metálicos e não 
metálicos e se refere à deterioração química 
ou eletroquímica aliada ou não a esforços 
mecânicos, que confere ao material a perda 
de suas qualidades essenciais, tais como 
resistência mecânica, elasticidade e 
ductilidade. O produto de corrosão formado é 
extremamente pobre destas propriedades [1]. 
Neste trabalho, foram feitas curvas de 
polarização para o aço super duplex em 
exposição a meios agressivos (água do mar 
natural, sintética e H2SO4) para avaliar a 
resistência à corrosão por pite do material. 
Também foi feita a análise química do mesmo 
por microscopia eletrônica de varredura e sua 
microestrutura foi analisada através de 
microscopia ótica.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com as amostras preparadas, fez-se o teste 
de dureza Vickers, onde se obteve o valor de 
609 HV, com a aplicação de 40kgf de carga 
por 30 s e com o diâmetro médio de 
impressão 0,349 mm. 

As amostras observadas por MO (Figura 1) e 
MEV (Figura 2), foram polidas e atacadas 
quimicamente com água régia (HCl, HNO3, 
H2O) para serem realizadas análises 
microscópicas do aço.  
 

 
 
Figura 1 – Micrografia do aço após o ataque 
com água régia por MO. Aumento de 500x. 
 

 
 
Figura 2 – Micrografia do aço após o ataque 
com água régia, por MEV. 
 
As micrografias acima são características de 
aços duplex onde a parte escura é a ferrita e a 
parte mais clara é a austenita.  
A figura 3 mostra uma imagem e uma análise 
química de EDS feita na amostra. Observou-
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se a partir dos espectros de EDS a presença 
dos elementos Fe, Cr, Ni e Mo, elementos 
característicos de aços inoxidáveis super-
duplex. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 3 – (a) Imagem de MEV da amostra da 
superfície do tubo da liga super-duplex e (b) 
espectro de EDS do ponto discriminado na 
imagem (a). 
 
Na passivação, uma particularidade dos aços 
inoxidáveis, ocorre à formação de uma 
película muito fina, freqüentemente invisível e 
aderente que protege a superfície do aço do 
meio corrosivo [2]. 
Quando expostos ao meio agressivo, os aços 
inoxidáveis podem sofrer diversos tipos de 
corrosão, como: corrosão generalizada, por 
pite e intergranular [2]. Neste trabalho será 
enfatizada a corrosão por pite já que é a 
corrosão mais agressiva para a camada 
passiva e protetora dos aços inoxidáveis. Um 
método de detecção experimental deste tipo 
de corrosão é a determinação de potencial de 
pite, verificado pela curva de polarização de 
metais ou ligas que apresentam camada 
passiva. 
Foram realizados ensaios eletroquímicos em 
(a) água do mar natural, (b) água do mar 
sintética (NaCl 3,5%) e (c) H2S04 0,1mol/L 
com o intuito de observar o comportamento 
desta classe. 
A partir dos gráficos obtidos puderam-se 
identificar os valores de potenciais de corrosão 
e de pite. Os valores são: (a) Potencial de 
corrosão (Ecorrosão) de -1,14 V e potencial de 

pite (Epite) de 1,19 V; (b) Ecorrosão=-1,18 V, 
Epite=1,15 V; (c) Ecorrosão=-0,52 V, Epite=0,85 V. 
 
Observam-se valores de Ecorrosão e Epite típicos 
das curvas de aços inoxidáveis quando são 
submetidos aos meios contendo cloreto [3] e 
ácido sulfúrico [4].  
 

CONCLUSÃO 
 
Com toda a execução do trabalho, pôde-se 
observar que o aço inoxidável super-duplex é 
de utilização adequada para os trabalhos 
industriais, principalmente os marinhos, já que 
possui boa resistência à corrosão e boa 
resistência mecânica devida sua composição 
mesclada de ferrita (α) e austenita (γ). 
Foram observados valores bem próximos para 
o potencial de pite e corrosão da água do mar 
natural e da sintética. Quanto maior o 
potencial de pite, maior a resistência à 
corrosão por pite daquele material no 
estipulado meio. Logo, em ambientes com 
água do mar, seja ela sintética ou não, o aço 
super-duplex tem maior resistência ao pite do 
que em H2S04 0,1 mol/L. Observe que o 
potencial de corrosão para a solução H2S04 
0,1mol/L é maior. Assim, neste ambiente, o 
aço passiva somente em maiores valores de 
potencial, entretanto essa camada é perfurada 
pelo pite em potenciais menores do que os da 
água do mar. 
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