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Resumo: O objetivo desse trabalho consiste no estudo 
do grau de sensitização (DOS) do aço inoxidável dúplex
(AID) UNS S31803 envelhecido a 700ºC por tempos 
entre 10 min a 360 h, por meio de ensaios de reativação 
potenciodinâmica de duplo-loop (DL
caracterização microestrutural foi feita por meio de 
estereologia quantitativa a partir de imagens de elétrons 
retroespalhados para quantificar as fases presentes.
 

1. Introdução
Os aços inoxidáveis dúplex são formados por, ferrita

(α) e austenita (γ) com frações volumétricas 
aproximadamente iguais. Dessa forma esses aços 
combinam uma boa resistência mecânica e alta 
resistência à corrosão, sendo aplicados nas indústrias 
química, petroquímica, off-shore, óleo e gás, 
recentemente na extração de petróleo em águas 
profundas (pré-sal). Quando submetidos a temperaturas 
entre 600 e 1.000ºC os AID 
transformações metalúrgicas formando fases 
intermetálicas como sigma () e chi (
ricas em Cr e Mo, causando o empobr
regiões vizinhas nesses elementos e 
sensitização do material. Da necessidade do estudo do 
grau de sensitização nos aços inoxidáveis, foi 
desenvolvido o ensaio de DL-EPR que visa a avaliação 
da diminuição da resistência à corrosão do material em 
função da precipitação de fases intermetálicas ricas em 
Cr e Mo[2]. 

 

2. Metodologia 
Inicialmente foi feito um tratamento de solubilização 

a 1175ºC por 30 minutos objetivando equalizar as 
frações de e , seguido de envelhecimento a 700ºC em 
atmosfera de N2, para evitar oxidação excessiva, por 
tempos que variam de 10 min a 360 h. 

Corpos de prova foram cortados e embutidos de 
modo que a área de observação seja o sentido de 
laminação e tenha aproximadamente 0,5 cm². A 
volumétrica de α foi feita com análise magnética, 
enquanto que a fração de σ e  foram feitas por meio de 
estereologia quantitativa a partir de imagens de elétrons 
retroespalhados obtidas no microscópio eletrônico de 
varredura (MEV).  

Os ensaios DL-EPR foram conduzidos a 30ºC em 
solução 2M H2SO4 + 0,5NaCl + 0,01 KSCN
eletrodo de calomelano saturado como eletrodo de 
referência e contra eletrodo de platina. As amostras 
foram analisadas por MEV após os ensaios 
eletroquímicos. 

3. Resultados 
Foi observada a redução na fração de 

ao aumento de σ, com o aumento do tempo de 
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Foi observada a redução na fração de α em paralelo 
, com o aumento do tempo de 

envelhecimento, indicando que última é formada a partir 
da primeira (Figura 1). A fração de 
extremamente baixa, aproximadamente 

Foi observado um aumento no DOS em função do 
tempo de envelhecimento (Figura 2)
envelhecimento o DOS de 
diferenciar devido a dissolução das fases.

Figura 1 – Fração em volume das fases em função do 
tempo de envelhecimento a 700°C.

Figura 2 – Grau de sensitização em função do tempo de 
envelhecimento a 700ºC. 

Figura 3 – Imagem de elétrons retroespalhados.

4. Conclusões
A formação de sigma se d
interfaces α/α e α/ γ, com crescimento em direção a 
grau de sensitização aumenta com o aumento do tempo 
de envelhecimento tanto na  
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