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Resumo: O trabalho em estudo tem como objetivo 

o estudo da temperatura crítica de pite do aço UNS 

S31803 solubilizado a 1090ºC durante 30 minutos em 

solução 0,6M NaCl (3,5%), através da obtenção das 

curvas de polarização potenciodinâmica nos intervalos de 

22, 30, 40, 50, 70 e 80°C. A temperatura crítica de pite 

obtida corresponde a 50°C. 

1. Introdução 
Os aços inoxidáveis dúplex (AID) são aços bifásicos 

com uma estrutura mista de ferrita () e austenita (). 

Quando as fases são combinadas, o (AID) adquire 

propriedades superiores aos aços inoxidáveis 

constituídos por apenas uma fase, aliando alta resistência 

mecânica e alta resistência à corrosão, tornando-se o 

material ideal para aplicações em indústrias químicas, 

petroquímicas, off-shore, oleodutos, gasodutos, tubos 

umbilicais para extração de petróleo, papel e celulose [1]. 
Neste trabalho será estudado o efeito da corrosão por pite 

no aço UNS S31803 em solução de 3,5% (0,6M) NaCl, 

por meio de ensaios da temperatura crítica de pite (CPT).  

A partir dos resultados será analisado o comportamento 

eletroquímico do aço inoxidável dúplex UNS S31803. 

2. Metodologia 
Visando a estrutura bifásica de aproximadamente 

50% de () e 50% (), amostras do aço UNS S31803 

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

foram solubilizadas a 1090°C por 30 min. A fração 

volumétrica das fases foi obtida por meio de metalografia 

quantitativa após ataque de Behara modificado, por 

medidas magnéticas e por difração de raios-X (DRX). 

Foram realizados ensaios de polarização 

potenciodinâmica utilizando solução 0,6M NaCl (3,5% 

em massa), que simula ambiente marítimo a 22, 30, 40, 

50, 70 e 80°C. Os ensaios foram conduzidos em um 

potenciostato Autolab 12. 

3. Resultados e Discussões 
Após todos os métodos de quantificação serem 

efetuados, foi construída a Tabela 1, os valores 

apresentados são bastante próximos aos esperados pela 

simulação apresentada, se considerados os desvios 

padrão das medidas. 

Tabela 1 - Análise quantitativa da amostra solubilizada 

 (%)  (%) 

Ferritoscópio 49,5 ± 1,46 50,5 ± 1,46 

DRX 46,3 53,7 

Estereologia 50,6 ± 3,25 49,4 ± 3,25 

 

Para temperatura ambiente a evolução de O2 pode 

influenciar no potencial de pite, acima de 565 mVECS na 

solução em estudo[2]. Dessa maneira, a determinação de 

potenciais de pite acima do potencial de evolução de O2 

por meio de curvas de polarização potenciodinâmica 

pode não ser a mais adequada para a avaliação da 

resistência a corrosão do material. Por isso, busca-se com 

esse trabalho um estudo exploratório de determinação da 

CPT como metodologia alternativa à para a determinação 

da resistência a corrosão dos AID.  

 
Figura 1 – Curvas de polarização potenciodinâmica do 

AID UNS S31803 em solução de 3,5% de NaCl, com 

velocidade de varredura de 1,0 mV.s-1. 

 
Figura 2 – Curvas de potencial de pite em função da 

temperatura para determinação do CPT no aço AID UNS 

S31803 solubilizado a 1090°C em solução de 3,5% de 

NaCl. 

4. Conclusões 
A quantificação de fases utilizando ferritoscópio, DRX e 

estereologia quantitativa mostra-se bastante próxima 

levando em conta o desvio padrão das medidas. 

A CPT para o aço em estudo foi determinada em de 50°C 

e se mostrou viável para amostras solubilizadas. 
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