
CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL VIA 

MICROSCOPIA ÓPTICA DE AÇOS DÚPLEX 

Gustavo Lukacsak Barbosa
1
, Daniella Caluscio dos Santos

2.
  

1
Aluno do Centro Universitário da FEI; 

2
Profa. Dra. do departamento de Engenharia de Materiais da FEI 

E-mail do aluno: glukacsak@yahoo.com.br; E-mail do orientador: dcaluscio@fei.edu.br  

Resumo: Este trabalho explora os diferentes ataques 

metalográficos encontrados na literatura que vem sendo 

utilizados para a caracterização microestrutural de aços 

dúplex. Visando a avaliação da viabilidade para a 

quantificação de fases intermetálicas, com auxílio de 

microscopia óptica e estereologia quantitativa por área, 

quantificaram-se as fases intermetálicas comparando-as 

com diferentes métodos de quantificação de fases como 

medidas magnéticas e difratometria de Raios-X 

verificando a precisão do ataque metalográfico.  

1. Introdução 
Os aços inoxidáveis são considerados dúplex quando 

normalmente apresentam frações volumétricas 

aproximadamente iguais de austenita e ferrita e, 

surgiram da necessidade de combinar as qualidades de 

aços ferríticos e austeníticos [1]. 

Devido à sua microestrutura, este tipo de material 

possui uma combinação de propriedades dos aços 

inoxidáveis ferríticos e austeníticos: elevada resistência 

mecânica, boa tenacidade, excelente resistência à 

corrosão. Entretanto, esses materiais quando submetidos 

a altas temperaturas formam fases intermetálicas ricas 

em Cr e Mo, como sigma e chi, que prejudicarão suas 

propriedades [1]. 

Por esse motivo a identificação e quantificação das 

fases intermetálicas é tão relevante, mas ao mesmo 

tempo dificultada devido à excelente resistência à 

corrosão desses materiais [2]. 

2. Metodologia 
Para esse trabalho utilizou-se um aço de composição 

22,48%Cr - 5,74%Ni - 3,20%Mo - 0,35%Si - 0,162%N 

que foi solubilizado a 1090ºC por 30 min e em seguida, 

envelhecido a 700, 850 e 950ºC por 36h, visando a 

formação de fases intermetálicas com diferentes 

morfologias. Amostras foram embutidas em resina 

termofixa de cura a quente gerando corpos-de-prova 

metalográficos para o estudo em distintos ataques 

metalográficos. Selecionaram-se quatro reagentes para 

revelação microestrutural a fim de quantificar suas fases 

via estereologia quantitativa pelo software Olympus© 

AnalySIS Docu: Beraha modificado, 10% KOH a 5Vcc, 

Murakami e Villela. As amostras foram ainda 

submetidas a outros métodos de quantificação de fases, 

tais como: difratometria de Raios-X, medidas 

magnéticas utilizando ferritoscópio e MEV, podendo 

assim obter um valor comparativo das fases. 

3. Resultados 
Como resultados após os distintos ataques 

metalográficos foram obtidas as micrografias 

apresentadas na Figura 1 e após as quantificações 

obteve-se a Figura 2. 

Os reagentes utilizados nas micrografias (a), (c) e 

em (d) atacam apenas as fases intermetálicas. O ataque 

de Villela é passível para identificação, porém não é 

valido para quantificação. 

 

 
Figura 1 – Aço dúplex envelhecido a 700ºC por 36h. 

Em (a) Villela, em (b) Beraha modificado, (c) Murakami e 

em (d) KOH. Fonte – Autor, 2015. 

 
Figura 2 – % fases intermetálicas em distintos métodos 

comparativos. Fonte – Autor, 2015. 

 

Já os ataques de Murakami e KOH criam um relevo 

que dificulta o delineamento para a quantificação 

eletrônica superestimando as frações das fases. Já em 

(b) é visto o ataque de Beraha que colore a austenita, 

deixando amarronzada, as fases intermetálicas sem 

ataque, e a ferrita em preto ou azul escuro. 

4. Conclusões Parciais 
Dentre os ataques testados, o de Beraha Modificado 

se apresenta o mais adequado à quantificação por 

estereologia quantitativa. 
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