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Introdução: Atualmente a sociedade sofre com constantes problemas relacionados à
corrosão, seja nos meios de comunicação, nas áreas ferroviária, aérea e
automobilística, e principalmente nas indústrias do ramo de mineração, nas
construções civis e navais, nas indústrias químicas e petroquímicas, entre outras. A
corrosão ocorre em diversos meios, seja pelas águas tratadas, do mar ou naturais, por
soluções ou até pelo ambiente. A taxa de corrosão é influenciada por diversos fatores:
a quantidade de oxigênio envolvido, a medida do pH do meio, a composição química
do meio, e a temperatura.
 Objetivo: Os efeitos da corrosão geram prejuízos econômicos direta e indiretamente,
tornando importante os estudos, buscando soluções tecnológicas para diminuir tais
conseqüências. 

Assim, são desenvolvidos os aço inoxidável dúplex, que são caracterizados por
apresentarem interessante combinação de propriedades mecânicas e de resistência à
corrosão.  Metodologia: A diversidade de materiais metálicos cresce continuamente, e
cada vez mais, as indústrias procuram por um material com resistência a corrosão e
oxidação em diversos meios, resistência à corrosão sob tensão, à fadiga, e corrosão
localizada, pois poucas ligas não se deterioram ao ser atacadas pelo meio onde são
utilizadas, além de resistência mecânica e tenacidade, fazendo assim evoluir o
desenvolvimento destes.  Resultados: Assim, são desenvolvidos os aço inoxidável
dúplex, que são caracterizados por apresentarem interessante combinação de
propriedades mecânicas e de resistência à corrosão. Eles são normalmente utilizados
nas indústrias químicas e petroquímicas, naval, siderúrgicas, de geração de energia, de
papel e celulose, entre outras. Os aços bifásicos foram desenvolvidos com a
combinação das propriedades dos aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos, para assim,
ter-se um conjunto de propriedades superiores. A estrutura bifásica é constituída em
valores aproximadamente iguais destas fases austenita e ferrita, obtida a partir da
presença de 22 a 28% de Cr e 2 a 8% de Ni na composição da liga.
 Conclusão: As propriedades destes aços devem-se ao fato de as estruturas dúplex
apresentarem grãos mais finos que os aços inoxidáveis monofásicos. A estrutura
granular mais fina deve-se à formação das estruturas dúplex no estado sólido e às suas
características de encruamento e recristalização, assim como às limitações de
crescimento de grão.
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