
 

 
 

 
Universidade Federal do Ceará 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Materiais 

 

 

 

 

 

 

 
 

Archimedes Fortes Avelino Junior 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análise da Susceptibilidade à Corrosão Intergranular dos Aços: AISI 317 e AISI 317L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fortaleza-Ceará 

2011 

 



 

 
 

Archimedes Fortes Avelino Junior 

 
 

 

ANÁLISE DA SUSCEPTIBILIDADE À CORROSÃO INTERGRANULAR DOS 

AÇOS: AISI 317 E AISI 317L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza-Ceará 

2011

Dissertação submetida à Coordenação do Curso 

de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de 

Materiais, da Universidade Federal Do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do grau de 

Mestre em Engenharia e Ciência de Materiais. 

 

Área de concentração: Processos de 

transformação e degradação dos materias. 

 

Orientador: Prof. Dr. Pedro De Lima Neto. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                    

 A967a        Avelino Junior, Archimedes Fortes          

                        Análise da susceptibilidade à corrosão intergranular dos aços: AISI 317 

                   e  AISI 317L.  / Archimedes Fortes Avelino Junior, 2011.                  

                        91 f. ; Il.;  enc. 

                   

                       Orientador: Prof. Dr. Pedro de Lima Neto 

                       Área de concentração: Processos de Transformação e Degradação dos 

                  Materiais.    

                       Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará,  Departamento     

                  de Engenharia Metalúrgica e de Materiais,  Fortaleza, 2011. 

                       1. Engenharia metalúrgica. 2.Corrosão. 3. Aço inoxidável austenítico.  I. 

                  Lima Neto, Pedro de  (orient.) .  II.  Universidade  Federal do  Ceará - 

                  Programa de Pós- Graduação em Engenharia e  Ciência de Materiais . 

                  III.Título.                                         

 

                                                                                                                    

                                                                                                                    CDD 669 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória: 

                              A meus pais, Márcia Maria Prata Avelino e Archimedes Fortes Avelino 

                               A minhas irmãs 

 

 



 

 
 

Agradecimentos 

 

 Ao professor Lindberg Gonçalves pela dedicação ao programa de pós-

graduação em Engenharia e Ciência de Materiais da Universidade Federal do 

Ceará. 

 Ao professor e orientador Pedro de Lima Neto pela orientação durante todos 

esses anos. 

 Ao professor Walney Araújo pela orientação e a disponibilização dos 

equipamentos do Laboratório de Pesquisa em Corrosão. 

 Ao professor Hamilton Ferreira Gomes pela orientação e o acesso aos 

equipamentos do LACAM. 

 Ao professor Luiz Frederico P. Dick pela oportunidade concedida na 

realização desse projeto. 

 Ao professor Hélio de Miranda e aos bolsistas do ENGESOLDA pela 

acessibilidade aos materiais e equipamentos. 

 Aos professores Cleiton Carvalho e Willys Machado pela orientação e a ajuda 

sempre prestativa. 

 A todos os meus amigos da graduação do curso de Engenharia Metalúrgica 

da Universidade Federal do Ceará, em especial para Nathanael Wagner, 

Mirela Oliveira, Jardel Belo, Leonardo Martins e Daniel Lucena, pela amizade 

e pelos ensinamentos essenciais que recebi sem os quais não seria possível 

a realização deste trabalho. 

 Ao professor André e aos bolsistas do Laboratório de Ensaios Mecânicos do 

Instituto Federal do Ceará pelo auxílio na utilização dos equipamentos.  

 Aos doutorandos Flávio Herculano e Nélio Freitas pela orientação e 

conselhos essenciais. 

 Aos meus colegas do mestrado em Engenharia e Ciência de Materiais. 

 Aos meus amigos do GELCORR, em especial para Paulo Naftali e Othon 

Campos, por toda a ajuda que recebi. 

 Ao CNPQ, pelo suporte financeiro através da concessão de bolsa. 

 

 



 

 
 

RESUMO 

Os aços inoxidáveis austeníticos são conhecidos pela sua maior resistência à 

corrosão e boas propriedades mecânicas a altas temperaturas. No entanto estes 

aços são suscetíveis à corrosão intergranular, causada pela segregação de 

carboneto de cromo (M23C6) nos contornos de grão. Esse tipo de corrosão é 

causado pelo empobrecimento de cromo nas regiões adjacentes aos contornos de 

grão, fazendo com que o aço se caracterize como sensitizado. Uma alternativa para 

reduzir esse efeito é a redução do teor de carbono em solução sólida, diminuindo 

assim a formação de carbonetos a elevadas temperaturas. Neste trabalho foi 

avaliada a resistência à sensitização dos aços AISI 317 e AISI 317L a partir do 

estado como recebido quando submetido na faixa de temperatura de 400°C a 700°C 

por diferentes períodos de tempo. Foi também estudado um tratamento de 

solubilização adequado para minimizar os efeitos da sensitização no material como 

recebido submetido nas condições escolhidas de tratamento térmico. Foram 

realizados tratamentos térmicos nos tempos de 1h, 12h, 24h, 72h e 96h nas 

temperaturas de 400°C, 500°C, 600°C e 700°C. Foram realizados tratamentos de 

solubilização na temperatura de 1100°C por 20, 60 e 240 minutos em ambos os 

aços e em seguida foram repetidos os tratamentos térmicos nas condições onde o 

material apresentou sensitização na condição como recebido. Após cada tratamento 

foi realizada uma caracterização microestrutural pelas técnicas de microscopia 

eletrônica de varredura e microscopia ótica. Foram realizados ensaios de reativação 

potenciocinética por Double Loop (DL-EPR) para uma avaliação quantitativa do grau 

de sensitização das amostras. A exposição dos aços na temperatura de 700°C 

acarretou a sensitização dos mesmos, porém na condição como recebido, o aço 

AISI 317L mostrou-se sensitizado mais cedo em comparação ao aço AISI 317. O 

tratamento térmico de solubilização a 1100°C foi mais efetivo em reduzir a 

sensitização do aço AISI 317L, mostrando que o tempo de 20 minutos é suficiente 

para melhorar sua resistência ao empobrecimento de cromo. 

Palavras chave: AISI 317, AISI 317L, sensitização, solubilização, corrosão 

intergranular



 

 
 

ABSTRACT 

Austenitic stainless steels are known for their higher corrosion resistance and good 

mechanical properties at high temperatures. However, these steels are susceptible to 

intergranular corrosion caused by segregation of chromium carbide (M23C6) at grain 

boundaries. This type of corrosion is caused by the depletion of chromium in the 

regions adjacent to grain boundaries, making the steel as sensitized. An alternative 

to reduce this effect is to reduction of the carbon content in solid solution, thus 

decreasing the formation of carbides at high temperatures. In this work it was 

evaluated the resistance to sensitization of AISI 317 and AISI 317L steels from the 

state as received when submitted in the temperature range 400°C to 700°C for 

different periods of time. It was also investigated a solution annealing temperature 

appropriate that it could minimize the sensitization effects for the material in the as 

received condition under the selected conditions of heat treatment. Heat treatments 

were performed in the time of 1h, 12h, 24h, 72h and 96h at temperatures of 400°C, 

500°C, 600°C and 700°C. Solution annealing treatments were performed at 

temperature of 1100°C for 20, 60 and 240 minutes in both steel and then heat 

treatments were repeated under conditions where the material presented in the 

sensitization condition as received. After each treatment a microstructural 

characterization was held using both a metallurgical and a scanning electron 

microscope. Tests were performed with Double Loop potenciokinetic reactivation 

method (DL-EPR) to quantitatively assess the sensitization degree of the samples. 

The exposure of the samples at a temperature of 700°C led to the sensitization, but 

as received AISI 317L steel was sensitized early in comparison to the AISI 317 steel. 

The solution anneal heat treatment at 1100°C was more effective in reducing the 

sensitization of the AISI 317L steel, showing that the time of 20 minutes is enough to 

improve their resistance to depletion of chromium. 

Key words: AISI 317, AISI 317L, sensitization, solution anneal, intergranular 

corrosion 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O descobrimento dos aços inoxidáveis significou um grande avanço no 

desenvolvimento de materiais resistentes à corrosão e à oxidação. Estes aços eram, 

todavia, suscetíveis à chamada corrosão intergranular, causada pelo 

empobrecimento em cromo nas regiões adjacentes aos contornos de grãos devido à 

precipitação, nestes locais, do carboneto M23C6 (PADILHA, 1994). A faixa de 

temperatura crítica é de 400°C a 850°C e quando o aço for submetido a uma 

temperatura dentro dessa faixa, ainda que por um tempo muito curto (poucos 

minutos ou mesmo segundos), pode sofrer uma diminuição em sua resistência à 

corrosão quando submetido a um ambiente agressivo (CHIAVERINI, 1998). 

Os aços inoxidáveis austeníticos conhecidos por série 300 são os aços 

inoxidáveis mais comercializados em todo mundo. Alguns austeníticos como o AISI 

316 e 317, têm sido apontados como os de melhor desempenho em aplicações nas 

unidades de refino de petróleo, principalmente devido à presença de molibdênio em 

teor suficiente para aumentar a resistência ao ataque dos ácidos naftênicos, embora 

na prática problemas relacionados à corrosão sob tensão sejam relatados (PINTO 

(2006), REVISTA PETRO & QUÍMICA (2006)). Outros aços como os AISI 304, 321 e 

347, também têm sido empregados para essas aplicações. Os aços inoxidáveis 

austeníticos têm sido utilizados em dessulfurizadores em refinarias de petróleo por 

apresentarem boas propriedades mecânicas e alta resistência à corrosão em 

condições operacionais de altas temperaturas. Nas torres de destilação atmosférica, 

usadas nas refinarias de Petróleo, é comum na fabricação do casco em aço 

estrutural ASTM A 516 Gr. 60, aplicar um revestimento soldado tipo “lining” com aço 

inoxidável. O revestimento interno de equipamentos com aços inoxidáveis é comum 

na indústria do petróleo, dada à agressividade dos meios e as severas condições de 

serviço (REVISTA PETRO & QUÍMICA, 2006). O aço inoxidável austenítico 316L 

tem sido usado como “lining” no reparo das colunas de destilação de petróleo que 

processa petróleos com alto índice de acidez naftênica, devido à presença em sua 

composição de molibdênio (2% aproximadamente), que confere ao aço, alta 

resistência à corrosão, nessas condições (SILVA et al.2009). 

A avaliação da sensitização em AISI 316L já foi investigada em artigos (LIMA 

et al. 2004) e dissertações (LIMA, 2002), mostrando que na temperatura de 450°C, 
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depois de uma exposição de 96h, há a formação de carbonetos de cromo ao longo 

dos contornos de grão. Os aços AISI 321 e AISI 347 também foram investigados 

(LIMA et al. (2004), DE LIMA NETO et al. (2003)) cujos resultados foram melhores 

em comparação aos aços de baixo carbono, devido à presença de elementos 

estabilizadores de carbonetos, como o nióbio e o titânio. 

Assim, o presente trabalho pretende avaliar a susceptibilidade dos aços AISI 

317 e AISI 317L à corrosão intergranular, submetendo-o a tratamentos térmicos na 

faixa de temperatura de sensitização, a qual poderia ser alcançada durante falhas 

nas condições de operação em serviço. A efetividade dos métodos eletroquímicos 

utilizados, para a detecção do grau de sensitização durante o tratamento térmico, 

será combinada com os resultados de microestrutura observadas pelas técnicas de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

Este projeto de dissertação está inserido dentro do projeto Pró- Engenharia 

aprovado pela CAPES, processo nº 023/2008, e coordenado pelo Prof. Dr. Luís 

Frederico P. Dick do Departamento de Engenharia Metalúrgica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Aços Inoxidáveis 

A perda de peças metálicas por ação da corrosão tem preocupado 

engenheiros e metalurgistas que procuram constantemente não só aperfeiçoar ou 

desenvolver novos métodos de proteção, como também aperfeiçoar ou criar novas 

ligas que apresentem a característica de resistência à corrosão (CHIAVERINI, 1998).                     

Os aços inoxidáveis são largamente utilizados na construção de peças, 

componentes e até equipamentos em indústrias mecânicas, químicas, 

petroquímicas, térmicas e nucleares, devido, principalmente, à sua excelente 

resistência à corrosão, propriedades mecânicas a altas temperaturas, fácil 

fabricação por usinagem até a construção soldada (LLEWELLYN, 1998). São 

basicamente ligas de ferro contendo um mínimo de, aproximadamente, 11% de 

cromo. Sua resistência à corrosão é proporcionada por um fino filme na superfície, 

conhecido como filme passivo, o qual é protetor em uma variedade de ambientes 

agressivos (SEDRIKS, 1996). Essa película protetora pode ser criada artificialmente, 

mediante depósito propositado de outra substância sobre a superfície do metal a 

proteger, ou naturalmente, isto é, pela produção espontânea da película superficial, 

por meio da formação de um composto químico mantido por forças atômicas, sendo 

esse resultado da reação de certos elementos de liga introduzidos no metal com o 

meio circunvizinho. O cromo é o elemento mais importante e quando usado em 

teores elevados- acima de 11%- é o mais eficiente de todos, na maioria das 

condições, por conferir a formação do filme de passivação (CHIAVERINI, 1998). 

Hoje, mais de 180 diferentes ligas podem ser reconhecidas como 

pertencendo ao grupo de aços inoxidáveis, e a cada ano novas modificações 

aparecem. As normas de cada país apresentam dezenas de composições diferentes 

desenvolvidas para aplicações e exigências específicas, conforme ilustra a Figura 1 

para os aços da norma americana AISI (American Iron and Steel Institute) 

(PADILHA, 1994). 
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Figura 1- Modificações de composição a partir do aço inoxidável austenítico 304, visando 

propriedades especiais (PADILHA, 1994). 
 

 Em alguns aços inoxidáveis o conteúdo de cromo aproxima-se de 30%, e 

muitos outros elementos são adicionados para proporcionar propriedades 

específicas ou facilidade de fabricação. É costume dividir os aços inoxidáveis em 

três grupos de acordo com a estrutura metalúrgica: austeníticos (cúbico de face 

centrada), ferrítico (cúbico de corpo centrado) e martesítico (tetragonal de corpo 

centrado ou cúbico). Os aços contendo tanto austenita como ferrita, usualmente em 

quantidades aproximadamente iguais, são conhecidos como duplex (SEDRIKS, 

1996). 
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2.1.1 Diagramas de equilíbrio  

 

Os diagramas de equilíbrio oferecem uma orientação valiosa sobre as 

possíveis fases que podem ocorrer em um material. Embora sua utilidade seja 

indiscutível, seu uso apresenta algumas limitações importantes. A primeira é que o 

equilíbrio é, na maioria dos sistemas, dificilmente atingido. Por outro lado, eles 

ignoram as fases metaestáveis, as quais, freqüentemente, têm propriedades 

interessantes. Outra dificuldade é que as ligas comerciais envolvem, pelo menos, 

seis elementos, e com isso a disponibilidade de diagramas quaternários e com maior 

número de componentes é muito restrita (PADILHA, 1994). 

A metalurgia física dos aços inoxidáveis é melhor aproximada através de três 

diagramas de fase binários: Fe-Cr, Fe-Ni e Ni-Cr, e o diagrama ternário Fe-Cr-Ni 

(LESLIE, 1981). 

O sistema Fe-Cr é a base para todos os aços inoxidáveis. A Figura 2 

apresenta o diagrama de equilíbrio binário Fe-Cr, em que se verifica, para qualquer 

relação Fe-Cr, que a solidificação se inicia com a formação de ferrita-δ(quando 

proveniente da solidificação é habitualmente denominada δ) (PADILHA, 1994). O 

diagrama mostra que o cromo restringe a ocorrência do campo –γ (austenítico), 

estabilizando a ferrita acima de 13%Cr (HONEYCOMBE, 1995). Dessa forma, o 

campo de existência da austenita neste sistema é limitado a uma faixa de 

temperatura de 850 a 1400°C e para teores máximos de cromo de 12%, a partir do 

qual, a qualquer temperatura, haveria a presença de ferrita-α. A temperatura de 

transformação α/γ que para o Fe situa-se em 910°C, decresce à medida que se 

eleva o teor de cromo, até atingir um valor mínimo de 850°C, correspondendo a 8% 

de Cr. Teores crescentes de cromo elevam a temperatura de transformação α/γ 

progressivamente até 1000°C, para composições contendo 13% de Cr (PADILHA, 

1994) Com maiores quantidades de cromo a fase sigma ( ) começa a precipitar da 

ferrita-δ em cerca de 820°C.  
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Figura 2- Diagrama de equilíbrio Fe-Cr (PADILHA, 1994). 

 

A fase sigma ( ) consiste de aproximadamente 45% de Cr e representa um 

composto metálico de ferro e cromo. Devido ao seu alto conteúdo de cromo,ocorrerá 

a fragilização do aço e pode ser acompanhado pelo empobrecimento de cromo da 

matriz nos contornos de grão da fase sigma precipitada. Isso pode ter um efeito 

prejudicial na resistência à corrosão (FOLKHARD, 1988). Nestes aços, a cinética de 

precipitação da fase sigma é bastante lenta, de forma que sua precipitação durante 

o tratamento térmico não é, normalmente, um problema relevante, sendo a 

precipitação de carbonetos mais importante (COSTA E SILVA, 1988). A Figura 3 

mostra que o tempo necessário para a precipitação da fase sigma é maior do que 

para a precipitação dos carbonetos. 
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Figura 3- Curva de transformação isotérmica de precipitação em aço AISI 316. As curvas 
indicam o tempo necessário, a cada temperatura, para o início da precipitação da fase 

indicada (carbonetos ou sigma) (COSTA E SILVA, 1988). 
 

Ao contrário do cromo, o níquel tem uma forte tendência para formação da 

austenita (fase γ). O níquel não contrai, mas expande substancialmente a área da 

austenita. A Figura 4 mostra a solubilidade do Ni na α-ferrita, alcançando um 

máximo entre 400°C e 500°C. As características do diagrama de fase Fe-Ni abaixo 

de cerca de 450°C ainda estão em discussão. Evidências mostram que a fase 

tetragonal de face centrada FeNi pode-se formar em temperaturas em torno de 

400°C, isto é, o equilibrio de fases na liga rica em ferro são a α –ferrita e FeNi. O 

equilibrio do lado rico em Ni também está em discussão. Heumann e Karsten 

afirmam que a estrutura cúbica de face centrada Fe-Ni decompõe-se 

eutetoidicamente a 345°C e com 52%Ni em uma mistura de FeNI3 e α –ferrita. 
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Figura 4- Diagrama de fase Fe-Ni (LESLIE, 1981). 

 

Na Figura 5 é mostrado um diagrama cromo-níquel. Com o aumento do 

conteúdo de cromo, a área de transformação α/γ é deslocada para mais baixas 

temperaturas de cerca de 900ºC para 350°C. A estrutura austenítica é estabilizada a 

tal ponto que ainda é mantida nas mais baixas temperaturas e mesmo abaixo da 

temperatura ambiente com altas velocidades de resfriamento. Os aços austeníticos 

cromo-níquel são baseados nesse efeito. Devido a sua estrutura austenítica, eles 

são paramagnéticos (não magnéticos) e podem ser facilmente distinguidos dos aços 

ferríticos com a ajuda de um ímã. Cristais γ são formados no lado do níquel e cristais 

α no lado do cromo. Os processos de transformação no diagrama cromo-níquel não 

exercem grande influência nas propriedades dos aços inoxidáveis, já que as 

quantidades de cromo e níquel são relativamente baixas, por exemplo, o 

Percentagem em massa de níquel (%) 
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aço18/8(302). Eles são importantes, no entanto para materiais a base de níquel com 

quantidades de níquel acima de 50%Ni (FOLKHARD, 1988). 

 

Figura 5 - Diagrama de equilíbrio Cromo–Níquel (FOLKHARD, 1988). 

 

2.1.2 Influência dos elementos de liga nos diagramas Fe-C 

Os efeitos dos elementos de liga nos aços envolvem não apenas alterações 

nas fases, ou constituintes presentes em equilíbrio, mas também na maneira e 

velocidade com que estas fases se formam. Estes elementos podem ser 

classificados em dois tipos, de acordo com o diagrama de equilíbrio binário com o 

ferro: estabilizadores da austenita (tipo A) e estabilizadores da ferrita (tipo B). Estes 

podem ser classificados como (Figura 6): 

 Tipo A1(campo austenítico aberto). 

Os elementos de liga aumentam a faixa de temperatura para a austenita 

estável. A este grupo pertencem importantes elementos de liga como o níquel, o 

manganês e o cobalto (COSTA E SILVA, 1988).  

 Tipo A2(campo austenítico expandido)  
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) 
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 Neste caso o campo da austenita é expandido até a formação de um 

composto de ferro. Carbono e nitrogênio são os dois elementos mais importantes 

desse grupo (COSTA E SILVA, 1988).  

 

 Tipo B1(campo austenítico fechado) 

Os elementos restringem a formação da austenita, favorecendo a expansão 

do campo ferrítico. Neste caso, o campo austenítico apresenta-se totalmente 

circundado pela região ferrítica. Silício, alumínio, berílio e fósforo fazem parte deste 

grupo, junto com os elementos fortemente formadores de carbonetos, como titânio, 

vanádio, molibdênio e cromo (COSTA E SILVA, 1988)  

 

 Tipo B2 (campo austenítico contraído) 

O campo austenítico é interrompido pela formação de compostos de ferro. 

Boro, enxofre, tântalo, zircônio e nióbio fazem parte deste grupo (COSTA E SILVA, 

1988).  

 

Figura 6- Tipos de diagramas de equilíbrio para os sistemas ferro-elementos de liga 

(COSTA E SILVA, 1988). 
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Uma maneira conveniente de ilustrar quantitativamente o efeito de um 

elemento de liga no campo da fase da austenita no sistema Fe-C é recorrer ao 

diagrama binário em vez dos diagramas ternários, fixando a composição de um 

elemento de liga e trabalhando-se com a temperatura e a concentração de carbono 

(COSTA E SILVA, 1988). Isso é ilustrado na Figura 7 para o titânio e o cromo, do 

qual pode ser visto que apenas cerca de 1%Ti eliminaria o campo da austenita, 

enquanto 20%Cr é requerido para alcançar esse ponto (HONEYCOMBE, 1995). 

 

 

Figura 7-Efeito de elementos de liga no campo da fase austenítica: (a) Titânio; (b)              
Cromo (HONEYCOMBE, 1995).        
 

Não é somente a matriz austenítica que determina as propriedades destes 

materiais. Numerosas fases tais como delta ferrita (δ), carbonetos, fases 

intermetálicas, nitretos, sulfetos, boretos e martensitas induzidas por deformação, 

podem estar presentes na microestrutura dos aços inoxidáveis austeníticos. A 

quantidade, o tamanho, a distribuição e a forma destas fases têm influência 

marcante nas propriedades do material (PADILHA, 1994). 
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2.2 Aços Inoxidáveis Austeníticos 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos são os aços das séries AISI 200-300 e são 

os mais comuns entre os aços inoxidáveis, caracterizados por apresentar boa 

resistência à corrosão, elevada tenacidade e boa soldabilidade. A estrutura 

austenítica (CFC) é estabilizada à temperatura ambiente pela adição de níquel e 

outros estabilizadores desta estrutura, como manganês, por exemplo. A estrutura 

austenítica os torna especialmente interessantes tanto para aplicações criogênicas 

(por não sofrerem transição dúctil-frágil), como para aplicações à elevada 

temperaturas, em função da resistência ao amolecimento e resistência à deformação 

a quente (COSTA E SILVA, 1988). Eles podem ser geralmente definidos como aços 

com pelo menos 11-12%Cr. Sua composição básica esta na faixa de 16-26%Cr, 6-

22%Ni, 2-15%Mn e um máximo de 0,25% C. Por causa de sua estrutura CFC eles 

são não-magnéticos e resistentes em baixas temperaturas.  

Os aços austeníticos podem ser reforçados por elementos em solução sólida. 

Solutos intersticiais são de longe os mais efetivos, mas adições de C estão fora de 

questão por causa dos seus efeitos prejudiciais na precipitação de carbonetos de 

cromo. Isto deixa o N como o mais efetivo elemento para o endurecimento em 

solução sólida. Para alcançar uma solubilidade razoável do N na austenita, é 

desejável adicionar também algum soluto substitucional que diminuirá a atividade do 

N na austenita sem levar à precipitação. Também é desejável que este soluto 

substitucional seja um estabilizador da austenita. O manganês é o único elemento 

que preenche ambos os requisitos (LESLIE, 1981). 

Os aços inoxidáveis austeníticos podem sem divididos em dois grupos: 

 -aços ao cromo-níquel; 

 -aços ao cromo-manganês-níquel. 

A maior parte dos aços austeníticos comumente empregados pertence ao 

primeiro grupo. Os mais conhecidos e populares são os 18-8 em que o teor médio 

de cromo é 18% e o de níquel 8% (Chiaverini, 1998).  
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2.3 Características dos aços inoxidáveis austeníticos AISI 317 e AISI 

317L 

O aço AISI 317 é um aço inoxidável austenítico cromo-níquel com adições de 

molibdênio. Tem a sua origem no aço AISI 316 cuja principal diferença é o aumento 

do teor de Mo, Cr e Ni como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1- Composição (%massa) dos aços inoxidáveis austeníticos AISI 316, 316L, 317 e 

317L (ASM, 1991). 
 

      AISI        C      Mn        P          S     Si          Cr         Ni      Mo 

     316      0,08        2      0,05        0,03      1  16,00-18,00 10,00-14,00  2,00-3,00 

     316L      0,03        2      0,05        0,03      1  16,00-18,00 10,00-14,00  2,00-3,00 

     317      0,08        2      0,05        0,03      1  18,00-20,00 11,00-15,00  3,00-4,00 

     317L       0,03        2      0,05        0,03      1  18,00-20,00 11,00-15,00  3,00-4,00 

 

 

Como resultado do aumento da quantidade de elementos de liga, o aço AISI 

317 oferece maior resistência à corrosão por pite e por frestas do que o aço AISI 316 

em vários processos industriais. No entanto, eles ainda são sujeitos à corrosão sob 

tensão em ambiente contendo cloreto. A liga é não magnética, não endurecível na 

condição de recozido, mas podendo tornar-se ligeiramente magnética quando 

trabalhada a frio (SCHWEITZER, 1996). Como destaque, sua resistência é superior 

a outros aços inoxidáveis em ambientes com alta concentração de ácido sulfúrico, 

como mostrado na Figura 8, fazendo com que seu uso seja adequado para o 

armazenamento de ácidos na indústria química (ASM, 1991).  
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Figura 8- Taxa de corrosão de vários aços inoxidáveis a 20°C em meio de ácido sulfúrico 

desaerado (ASM, 1991). 
  

 

Este aço tem sido usado nas indústrias químicas, petrolífera, de papel para 

tubos de trocadores de calor, evaporadores e condensadores. O aço AISI 317 é 

empregado na forma de chapas, forjados, fundidos ou consumíveis de soldagem. 

Porém o seu uso em soldas é restrito devido ao seu teor de carbono limitado a 

0,08% em massa, deixando a liga susceptível ao fenômeno da sensitização quando 

exposta a ciclos térmicos favoráveis. Quando recebido, ele deve ser solubilizado, o 

qual consiste na permanência do material na faixa de temperatura de 1065°C-

1120°C, sem a necessidade de resfriamento em água, mas somente ao ar, tomando 

a precaução de evitar a sua permanência por muito tempo na faixa de temperatura 

de 400°C a 850°C (SCHWEITZER, 1996). 

O aço inoxidável austenítico AISI 317L tem sua composição química similar 

ao aço AISI 317, com teor de carbono limitado a 0,03% em peso (vide Tabela 1), 

que, assim como os outros aços com a denominação L(Low carbon), apresentam a 

vantagem adicional de prevenir a precipitação intergranular do carboneto de cromo 
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durante soldagem e alívio de tensão. O tipo 317L tem resistência à corrosão por 

pitting melhorada em relação aquela do tipo 316L, mas pode ainda ser susceptível a 

corrosão sob tensão em meio de cloreto. Este aço tem seu uso na soldagem, 

brasagem e outras exposições em curto prazo em altas temperaturas 

(SCHWEITZER, 1996). Devido ao teor reduzido de carbono este aço possui 

soldabilidade superior a do aço AISI 317, porém o carbono em baixa quantidade 

aumenta a tendência à formação de ferrita-δ no processamento ou mesmo na 

soldagem. A sua composição química está mostrada na Tabela 1. 

 

 2.4 Sensitização dos aços inoxidáveis austeníticos 

Como a sensitização se refere à perda de resistência à corrosão nos aços 

inoxidáveis austenítcos pela formação de uma zona empobrecida em cromo próximo 

ao contorno de grão, existe uma depêndencia dos fatores termodinâmicos da 

precipitação dos carbonetos de cromo e da cinética da difusão do cromo. Por isso a 

sensitização ocorre em uma faixa de temperatura de 400°C a 850°C(ASM, 1991) 

onde a precipitação de carbonetos é estável e onde a difusão do cromo é rápida. Os 

contornos de grão são regiões favoráveis para a precipitação de compostos 

intermetálicos, como os carbonetos e a fase sigma. A corrosão intergranular é uma 

forma de ataque localizado na superfície metálica, na qual uma faixa estreita de 

material é corroída preferencialmente ao longo dos contornos de grãos, como 

mostrada na Figura 9. Esse tipo de corrosão ocorre mais comumente em aços 

inoxidáveis austeníticos, ligas de cobre e alumínio (PADILHA, 1994). A forma usual 

da corrosão intergranular é devido à sensitização, um fenômeno que causa o 

empobrecimento de cromo nas regiões vizinhas ao carboneto de cromo precipitado 

no contorno de grão. Um exemplo do perfil de concentração de cromo através do 

contorno de grão em aço inoxidável do tipo 304 tratado termicamente por 10 horas a 

700°C é mostrado na Figura 10 (SEDRIKS, 1996). 
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Figura 9- Microestrutura de um aço AISI 304 tratado termicamente por 4h a 750°C, 
mostrando a região de ataque preferencial ao longo dos contornos de grão (KINA et al, 
2008) 

 

 

Figura 10- Perfil de concentração de cromo através de um contorno de grão entre 
carbonetos M23C6 em um aço inoxidável tipo 304 tratado termicamente por 10 horas a 700°C 
(SEDRIKS, 1996). 
 

Deve ser enfatizado que, mesmo se um dado aço inoxidável está sensitizado, 

este não necessariamente exibirá ataque intergranular em todos ambientes de 

serviço. A exposição dos aços inoxidáveis austeníticos a elevadas temperaturas 

(400-850°C) por longos períodos de tempo pode resultar na formação de vários 

precipitados. A formação desses precipitados é geralmente descrito na literatura 

metalúrgica pelo diagrama tempo-temperatura-precipitação. Para descrever os 

efeitos de diversas temperaturas e tempos considerados no subseqüente 

comportamento da corrosão intergranular, às vezes, é conveniente apresentar os 

Distância do contorno de grão (nm) 

 Percentagem em massa de Cromo (%) 
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dados em termos do diagrama tempo-temperatura-sensitização. Um exemplo desse 

tipo de diagrama é mostrado na Figura 11 (SEDRIKS, 1996). 

 

 

Figura 11- Curvas tempo-temperatura-sensitização para aço austenítico do tipo 304 obtido 

pelo teste Huey (SEDRIKS, 1996). 
 

Existem vários processos que podem ser empregados para combater o 

fenômeno da sensitização. Esses modos são, entre outros, os seguintes: 

 

 Redução do teor de carbono do aço a teores que o tornem ineficaz na 

formação de carbonetos ou na remoção de cromo dos grãos; 

 A adição de um elemento de liga que tenha maior afinidade pelo 

carbono do que o cromo, evitando assim que este precipite como 

carboneto e deixando-o em condições de agir como elemento 

realmente promotor da passividade; 

 Reaquecimento do aço, que havia sido anteriormente aquecido na faixa 

de sensitização (400-800°C), a temperaturas entre 950°C e 1150°C, de 

modo a ter-se uma redissolução dos carbonetos existentes nos 

contornos de grãos (CHIAVERINI, 1998). 
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2.4.1. Modelos propostos para a corrosão intergranular 

 

Existem essencialmente três modelos principais propostos para a corrosão 

intergranular de aços austeníticos sensitizados: teoria do empobrecimento do cromo, 

teoria do carboneto nobre (teoria eletroquímica) e teoria da segregação (COWAN et 

al,1973). 

A teoria do empobrecimento de cromo atribui a sensitização à carência na 

quantidade de cromo nas regiões adjacentes aos contornos de grão para níveis 

abaixo daquele necessário para a passivação. O precipitado formado de carboneto 

de cromo contêm até cerca de 75-95% de cromo em massa, enquanto que a 

composição da matriz contêm apenas 18-20% de cromo. Com um mínimo de cromo 

não alcançado nas zonas circunvizinhas aos contornos de grão, o filme de cromo 

não se formará. Durante a sensitização, a difusão do cromo da matriz para a região 

empobrecida, ao longo dos contornos de grão é muito lenta para reabastecer o 

conteúdo de cromo (BAIN et al, 1983). 

Dois modelos quantitativos da teoria de empobrecimento de cromo foram 

publicados. O primeiro modelo foi publicado por Strawstrom (1969) e Hillert (1969). 

O segundo modelo, o qual foi modificado por Tedmon (1971), enfatizou os aspectos 

termodinâmicos do processo de precipitação e em particular, descreveu em detalhes 

o equilíbrio local cromo-carbono-carboneto no contorno de grão. 

A teoria do carboneto nobre é descrito por Stickler (1963) e Vinckier (1963), 

os quais argumentaram que a corrosão intergranular de aços inoxidáveis 

austeníticos sensitizados pode ser explicada sem recorrer à afirmação do 

empobrecimento de cromo nos contornos de grão. Foi dito por estes autores que 

esta corrosão era uma reação eletroquímica entre as partículas de carboneto e a 

matriz e procede rapidamente ao longo dos contornos de grão quando existe um 

caminho contínuo fornecido pelas partículas de carboneto conectadas. Este modelo 

foi considerado inválido em muitos casos para explicar o ataque intregranular de 

aços inoxidáveis sensitizados. No entanto, em uma liga sensitizada onde o 

empobrecimento de cromo ocorreu na medida em que um filme passivo protetor não 

pode ser formado sobre a região carente em cromo, existirá uma diferença de 

potencial entre o carboneto e o metal nessa região. A diferença de potencial poderia 
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acelerar o ataque e, na verdade, pode ser um importante fator quando o ataque 

continua e uma fenda é formada ao longo do contorno de grão. 

A teoria da segregação, a qual foi descrita por Aust et al. (1966), associa a 

corrosão intergranular dos aços inoxidáveis austeníticos à presença de um caminho 

contínuo no contorno de grão de uma segunda fase ou segregado solúvel resultante 

das interações soluto-vacância. Este modelo concorda bem para corrosão 

intergranular de aços inoxidáveis austeníticos não sensititizados. 

 

2.4.2. Efeitos da deformação na sensitização dos aços inoxidáveis 

austeníticos 

 

É importante assinalar que o grau de sensitização não está diretamente 

relacionado com a quantidade de carbonetos precipitados, mas sim com sua 

distribuição e, acima de tudo, com a zona empobrecida em cromo nos contornos de 

grão e com a deformação a frio (deformação plástica). 

Como a sensitização envolve o empobrecimento de cromo nos contornos de 

grão e em outras interfaces, é a termodinâmica e a cinética envolvida que 

constituirão a base para a correspondente formação e desenvolvimento desses 

fenômenos. É facilmente demonstrado que do ponto de vista termodinâmico, com a 

precipitação de carbonetos (dominado por Cr23C6), que a quantidade de cromo na 

interface é controlada pelo inverso da quantidade de carbono, decrescendo quando 

a quantidade de carbono aumenta. Consequentemente a cinética também iria variar 

(TRILLO et al. 1995). 

A Figura 12 demonstra que existe uma dependência das energias interfaciais 

de contorno. Contornos de grão (gb), com maiores energias interfaciais, irão nuclear 

precipitados primeiro, seguidos por contornos não-coerentes de macla(TB), e então 

por contornos coerentes de macla (tb) (MURR, 1990). 
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Figura 12- Curvas tempo-temperatura-sensitização para várias interfaces no aço inoxidável 

304. Precipitação de carboneto de cromo ocorrerá à direita de cada curva (STICKLER et 
al. 1961). 

 

 Como a microestrutura parece ter uma grande influência na cinética de 

precipitação pode ser lógico concluir que a deformação teria um efeito significante, 

pois esse efeito mecânico pode alterar significativamente a microestrutura, incluindo 

a estrutura dos contornos de grão (TRILLO et al. 1995). Um grande número de 

investigadores mostrou que a quantidade de deformação pode acelerar 

dramaticamente a cinética de precipitação e sensitização (BRIANT et al.(1979), 

BOSE et al.(1987), MURR et al. (1990)). Assim, enquanto a quantidade de carbono 

corresponde ao aspecto termodinâmico, os efeitos cinéticos incluem o tamanho de 

grão e a deformação. 

Bain et al. (1933) e Tedmon et al. (1971) mostraram que um trabalho a frio 

anterior ao tratamento térmico de sensitização produz uma distribuição de 

carbonetos mais uniforme e diminui o intervalo de temperatura de máxima 

susceptibilidade à corrosão intergranular. A deformação também reduz o tempo de 

cicatrização (healing) das zonas empobrecidas em cromo nas temperaturas de 

sensitização (HAHIN, 1982). Estes autores (BAIN et al. (1933) e TEDMON et al. 

(1971), HAHIN (1982)) atribuíram este efeito benéfico ao fato de que o trabalho a frio 

melhora a nucleação na matriz do grão de modo que partículas de carboneto mais 

uniformes são produzidas. Esta distribuição mais uniforme de carbonetos resulta em 

uma curta distância de difusão para o cromo, a qual faz com que seja facilitada a 

cicatrização da zona empobrecida. Eles explicaram que o aumento de carbonetos 

dentro dos grãos resultou do fato de que bandas de deformação e discordâncias 
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proporcionaram muitos sítios favoráveis adicionais para a precipitação de 

carbonetos. 

Parvathavarthini et al. (2002) mostraram que uma deformação a frio até 15% 

em um aço AISI 316 acelerou o processo de sensitização, e em outras deformações 

adicionais não ocorreu muitas mudanças na cinética de sensitização, embora a 

cinética de dessensitização foi muito rápida em maiores níveis de trabalho a frio, 

especialmente em altas temperaturas. 

Ramírez et al. (2004) estudaram a deformação a frio(0-50%) de um   aço AISI 

e tratado a 650ºC  por 100h, mostrando um aumento no grau de sensitização.Para 

essa situação um período de tempo maior seria necessário para o início do processo 

de dessensitização. Porém este processo foi mais breve (10h) em amostras com o 

mesmo nível de deformação, mas submetidas a um tratamento térmico de 670ºC. 

Almanza et al.(2000) compararam a cinética de sensitização dos aços AISI 

304 e AISI 316 em uma variedade de tamanhos de grão e deformações. 

Briant et al. (1980) e Ritter(1980) investigaram o efeito da martensita induzida 

por deformação na sensitização de aços inoxidáveis austeníticos. Eles mostraram 

que se martensita esta presente antes do tratamento térmico, a temperatura 

necessária para ocorrer a sensitização é muita mais baixa do que do material 

puramente austenítico, e o tempo necessário é enormemente reduzido. Estes 

autores (BRIANT et al. (1980), RITTER(1980)) explicaram que os resultados são 

devido ao fato de que a velocidade de difusão do carbono e cromo são muito 

maiores na estrutura tetragonal de corpo centrado da martensita do que na estrutura 

cúbica de face centrada da austenita. A solubilidade do carbono é também menor na 

martensita do que na austenita. 

 

2.4.3. Efeito dos elementos de liga na sensitização dos aços inoxidáveis 

austeníticos 

Estudos teóricos e experimentais mostraram que o empobrecimento em 

cromo é a causa principal da sensitização. Evidências consideráveis também 

mostram que o grau de sensitização não é apenas dependente da quantidade de 

carbono e cromo da liga, mas também pode ser afetado por outras variáveis. 

Briant et al.(1982) dividiram estas variáveis em dois grupos. O primeiro grupo 

inclui variáveis que mudam a termodinâmica e/ou cinética da formação do carboneto 
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nos contornos de grão. O segundo grupo contém variáveis as quais mudam o 

comportamento de corrosão e/ou passivação do material independentemente. 

Os elementos de liga podem ser elementos principais ou tidos como 

impurezas. Embora as impurezas usualmente tenham muito baixas concentrações 

na matriz, muitos desses elementos segregam nos contornos de grão onde suas 

concentrações podem ser bem maiores e podem afetar enormemente a 

sensitização. 

O carbono é o elemento de liga chave responsável pela sensitização. Os 

efeitos de outros elementos de liga na sensitização são relacionados principalmente 

com sua influência na solubilidade e na precipitação de carbonetos (SEDRIKS, 

1996). 

Na temperatura ambiente a solubilidade do carbono é cerca de 0,006% em 

aços austeníticos e mais baixa ainda em aços ferríticos. Com mais altas quantidades 

de carbono, o excesso é precipitado na forma de carboneto de cromo, 

principalmente como M23C6(M=Cr, Fe, Mo). A quantidade de cromo dos carbonetos 

está no intervalo de aproximadamente 42-65%. Comparado com a composição 

normal dos aços inoxidáveis, esses carbonetos são altamente enriquecidos com 

cromo. Como o carboneto M23C6 contém duas a quatro vezes a quantidade de 

cromo do que o material base, as vizinhanças imediatas dos carbonetos precipitados 

ficam empobrecidas em cromo (FOLKHARD, 1988). 

A Figura 13 mostra que a fase carboneto M23C6 existe abaixo de 900°C. No 

entanto, esta fase dissolve em solução quando o aço é aquecido a 1100-1150°C e 

na têmpera uma austenita livre do precipitado é obtida. Porém, reaquecendo na 

faixa de 550-750°C, é reprecipitado preferencialmente nos contornos de grão( 

HONEYCOMBE, 1995). O M23C6 é o principal composto de carboneto de cromo, 

assim a designação Cr23C6 é usada frequentemente. As principais consequências da 

precipitação deste carboneto são a degradação da resistência à corrosão 

intergranular e a redução das propriedades elásticas, especialmente ductilidade e 

tenacidade (KINA, et al. 2008). 
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Figura 13- Efeito do carbono no diagrama de fases para um aço18Cr-8Ni( HONEYCOMBE, 
1995). 

 

Com o aumento da quantidade de carbono, a área de ataque da corrosão 

intergranular é deslocada para tempos mais curtos ao longo da área de precipitação 

do M23C6, como mostra a Figura 14 (FOLKHARD, 1988).  

 

Figura 14- Curvas de sensitização relacionando temperatura, tempo e teor de carbono 

(ASM, 1991). 
 

 

O cromo exerce uma forte influência na corrosão intergranular. Com altas 

quantidades de cromo, o tempo para alcançar o limite de resistência de 
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empobrecimento de cromo nos contornos de grão é deslocado para mais longos 

períodos de tempo. Isto é porque em altas temperaturas, a difusão do cromo da 

matriz é mais rápida em direção às zonas empobrecidas nesse elemento, sendo 

mais perceptível com níveis mais baixos de carbono de cerca de 0,03% em massa 

do que com mais altos níveis. Quando o nível de cromo alcança o limite de 

resistência de aproximadamente 11,5%, o material torna-se mais susceptível à 

corrosão intergranular (FOLKHARD, 1988). 

O níquel decresce e o cromo aumenta a solubilidade do carbono na austenita, 

assim, um balanço entre esses dois elementos deve ser obtido para prevenir o 

ataque intergranular (SEDRIKS, 1996). A influência do niquel é normalmente sentida 

quando sua concentração é acima de 20%. 

 Diebold e Weingerl recomendam que para uma mais alta resistência à 

corrosão intergranular em uma liga 20/25Cr-Ni com adições de molibdênio e 

nitrogênio, a quantidade de carbono deve ser limitada a 0,020%. O efeito negativo 

do níquel na resistência à corrosão intergranular é particularmente sentida em ligas à 

base de níquel com altas quantidades de molibdênio (FOLKHARD, 1988). 

Muito pouco tem sido estudado sobre o papel do molibdênio no 

comportamento de sensitização dos aços inoxidáveis austeníticos. Briant et 

al.(1982)e Mulford et al.(1983) mostraram que a adição de molibdênio aumenta a 

atividade do cromo na matriz austenita em equilibrio com o carboneto na interface. 

Ele influência o processo de precipitação do carboneto nos aços inoxidáveis 

austeníticos, já que este elemento de liga reduz a solubilidade do carbono na 

austenita. Em aços austeníticos contendo molibdênio, o carboneto M23C6 é 

precipitado primeiro nas temperaturas de 750-850°C. Com o aumento do tempo de 

recozimento, este carboneto captura o molibdênio, o qual sendo um elemento 

fortemente formador de carboneto torna-se cada vez mais dissolvido como M23C6, 

com uma simultânea queda na quantidade de carbono (FOLKHARD, 1988). No 

entanto a adição de molibdênio tem algumas desvantagens, como o seu efeito 

acelerador no ataque intergranular induzido pelo fósforo. Briant et al.(1982) 

mostraram que o molibdênio acelera enormemente a formação da fase sigma, 

fazendo com que a liga torne-se mais susceptível ao ataque intergranular em certos 

meios oxidantes, assim como, severamente fragilizado. Em um aço austenítico 

contendo molibdênio Yaniv et al.(1977) mostraram que o molibdênio aumenta a 
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facilidade de formação do filme de passivação no aço. A sua adição também pode 

eliminar o efeito prejudicial da martensita na sensitização (HALL et al. 1982). O 

molibdênio também reforça o efeito benéfico do nitrogênio. 

É bem conhecido que um aço inoxidável austenítico contendo uma 

quantidade apropriada de nitrogênio tem uma alta resistência à sensitização. Muitos 

investigadores (BRIANT et al. (1982) , MULFORD et al.(1983), BRIANT, 1979)) 

examinaram o efeito benéfico do nitrogênio nos aços inoxidáveis austeníticos em 

relação à corrosão intergranular. Estes autores mostraram forte evidência que o 

nitrogênio age para retardar a nucleação e/ou crescimento dos carbonetos nos 

contornos de grão e consequentemente aumentam o tempo necessário para a 

sensitização, e que o efeito benéfico é fortemente dependente da quantidade de 

carbono da liga e do tratamento térmico. 

Briant (1979) verificou que a adição de nitrogênio (0,04-0,12%N) em um aço 

inoxidável do tipo 304 de alto carbono (0, 065%C) para um de baixo carbono 

(0,02%) retarda a nucleação e/ou o crescimento dos carbonetos nos contornos de 

grão como medido pela norma ASTM A262A(teste do ácido oxálico). Este autor 

também verificou que a presença de nitrogênio retarda enormemente a formação da 

martensita produzida por deformação a qual é conhecida por aumentar a 

susceptibilidade à sensitização dos aços inoxidáveis austeníticos. Também foi 

verificado que o manganês e o molibdênio aumentam ou melhoram o efeito benéfico 

do nitrogênio para retardar a nucleação e o crescimento dos carbonetos nos 

contornos de grão. Isto pode ser explicado pelo fato de que o nitrogênio tem uma 

forte tendência química para formar compostos com ambos os elementos. 

De acordo com Mulford et al.(1983) o efeito benéfico do nitrogênio é 

dependente da temperatura. Isto pode ser visto na Figura15, a qual mostra, que a 

adição de 0,13%N aumentou o tempo necessário para a sensitização na maioria das 

temperaturas exceto ao redor de 600ºC. O melhoramento mais notável está em 

cerca de 700°C. 
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Figura 15- Respostas das ligas 304LA(0,002%N) e 304LN-A(0,13%N) ao teste modificado 

de Strauss (MULFORD et al.1983). 
 

O nitrogênio pode desempenhar um efeito prejudicial na sensitização, 

provocando a precipitação de compostos de cromo-nitrogênio e causando o 

empobrecimento do contorno de grão (COWAN et al.1973) . É mencionado que o 

nitrogênio pode formar precipitados ricos em cromo tal como nitretos de cromo ou 

carbonitretos de cromo, os quais resutariam em alguma sensitização ao redor dos 

precipitados. No entanto essa sensitização seria insignificante para um material com 

baixo carbono. 

O manganês reduz a atividade do carbono e aumenta sua solubilidade nos 

aços inoxidáveis austeníticos (FOLKHARD, 1988). Dessa forma, a velocidade de 

precipitação do carboneto é diminuída. Briant et al (1982) mostraram que adições de 

manganês em um aço do tipo AISI 304 contendo nitrogênio (numa condição 

isotermicamente sensitizada a 600°C) tem um efeito benéfico em retardar a 

precipitação do carboneto. 

O exato mecanismo pelo qual o fósforo decresce a resistência à corrosão dos 

aços inoxidáveis austeníticos ainda não é bem compreendido. Alguns pesquisadores 

mostraram que o fósforo não afeta o processo de empobrecimento de cromo. No 

entanto, o fósforo segrega nos contornos de grão durante o recozimento e 

subsequente tratamento de sensitização. 

Briant et al. (1982) mostraram que quando o empobrecimento de cromo 

ocorre, a baixa quantidade de cromo mais a presença de fósforo faz o aço mais 
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susceptível ao ataque corrosivo. Quando o empobrecimento de cromo não é severo 

o bastante, apenas o fósforo não produz um grande efeito. 

Briant (1980) e Bandopadyhah et al.(1982) descobriram que o efeito 

prejudicial do fósforo depende da solução utilizada no teste e da quantidade de 

fósforo segregada no contorno de grão. Briant (1980) mostrou que fósforo tem um 

pequeno efeito na corrosão intergranular quando medido pelo teste de Strauss, mas 

ele acelera consideravelmente a corrosão intergranular no teste de Huey. O grau de 

ataque também depende da estrutura do contorno de grão e consequentemente da 

extensão da precipitação e segregação. Adições de níquel e molibdênio aumentam a 

habilidade do fósforo em aumentar a corrosão. Mulford et al.(1983) descobriram que 

uma quantidade significativa de fósforo segrega nos contornos de grão durante o 

tratamento de solubilização e o tratamento de sensitização, reduzindo o efeito 

benéfico do nitrogênio pela sua repulsão dos contornos de grão. Esta repulsão pode 

ser vista na Figura 16, a qual mostra que o nitrogênio segrega rapidamente nos 

contornos de grão e sua concentração permanece aproximadamente constante. A 

segregação do fósforo é mais lenta, mas quando seu nível aumenta, o nitrogênio é 

repelido dos contornos de grão. 

 

Figura16- Relação entre P e N no contorno de grão a 700°C (MULFORD et al.1983). 
  

O enxofre tem pouco efeito na corrosão intergranular exceto em altos 

potenciais eletroquímicos dos testes do ácido oxálico e de Huey. Nesses altos 

potenciais o sulfeto de cromo é precipitado nos contornos de grão e na matriz, 

proporcionando um ataque preferencial (BRIANT, 1980). 
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O silício tem mostrado um pequeno efeito benéfico na sensitização de aços 

inoxidáveis austeníticos. Foi mostrado que um aço austenítico contendo 2-4% Si é 

altamente resistente à corrosão intergranular em uma solução altamente oxidante de 

HNO3(ARMIJO et al. 1968). No entanto, ligas contendo 0,5-1%Si corroem 

rapidamente nesse ambiente. Autores afirmam que a resistência à corrosão de aços 

contendo silício é relacionada à formação de um filme de óxido passivador rico em 

silício. Briant afirma que uma adição de 0,1%Si nos aços do tipo 304 desloca a curva 

TTS (tempo-temperatura sensitização) para maiores temperaturas e decresce o 

tempo necessário para produzir o fenômeno da sensitização quando medido pelo 

teste de Strauss modificado (BRIANT, 1979). 

O titânio e o nióbio são elementos fortemente formadores de carboneto. Eles 

são usados, portanto, para a retenção do carbono na forma de carbonetos de titânio 

e nióbio estáveis, e assim reduz a precipitação do M23C6 nos contornos de grão, 

limitando a susceptibilidade das ligas à corrosão intergranular (FOLKHARD, 1988). 

 

2.5 Tratamentos de Solubilização 

O tratamento de solubilização consiste em submeter o aço a uma temperatura 

suficientemente elevada para remover as modificações estruturais resultantes dos 

processos de fabricação, dissolver os carbonetos presentes (sobretudo os de cromo) 

e, após o tempo necessário a uma temperatura apropriada, resfriar rapidamente. 

Este reaquecimento do aço é uma espécie de têmpera e visa garantir a manutenção 

da estrutura austenítica à temperatura ambiente. O resfriamento deve ser rápido 

para evitar a precipitação dos carbonetos, a qual ocorre na faixa 400ºC-850°C (ASM, 

1991). A Tabela 2 indica alguns valores de temperatura para o tratamento de 

solubilização (CHIAVERINI, 1998). 
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Tabela 2- Faixas de temperatura para solubilização de alguns aços inoxidáveis austeníticos 
(CHIAVERINI, 1998). 

 

 

O tempo e a temperatura dependem das dimensões das peças e deve ser o 

mínimo necessário. Para espessuras da ordem de 1,5 a 3,0mm o tempo é de 3 a 5 

minutos. O resfriamento é em água ou ar em peças de espessura muito pequena 

(décimos de milímetros) (CHIAVERINI, 1998). 

2.6 Testes para medidas de tendência à corrosão intergranular 

2.6.1 Testes ácidos para aços inoxidáveis austeníticos 

Existem testes ácidos normalizados para a avaliação da resistência à 

corrosão intergranular, sendo estes não relacionados diretamente com o ambiente 

de serviço intencional, mas capazes de detectar em períodos de tempo 

relativamente pequenos as condições metalúrgicas causadoras de ataque 

intergranular em algumas condições de serviço (SEDRIKS, 1996) Entretanto essas 

técnicas têm três deficiências principais: 

 Elas não quantificam o grau de sensitização; 

 Elas não são rápidas; 

 Elas são destrutivas. 

A norma ASTM A 262 93a(1993) utiliza o ácido oxálico para o ataque da 

superfície do material e revelação de sua estrutura, juntamente com os carbonetos 

precipitados ao longo dos contornos de grão. Esta norma apresenta as seguintes 

microestruturas para a avaliação da sensitização em aços inoxidáveis austeníticos: 
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 Estrutura Ditch (Fig.17)- um ou mais grãos completamente circundados 

por ditches; 

 Estrutura Step (Fig.18)- degraus entre grãos. Não há sensitização; 

 Estrutura Dual (Fig.19)- ditches nos contornos de grão, mas não 

chegam a circundá-los completamente. 

 

 

Figura 17- Estrutura Ditch. Eletrólito: 10% ácido oxálico, 1,5min a 1cm2 de área da amostra 

(500x) (ASTM, 1993). 
 

      

Figura 18- Estrutura Step. Eletrólito: 10% ácido oxálico, 1,5min a1cm2 de área da amostra 

(500x) (ASTM, 1993). 
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Figura 19- Estrutura Dual. Eletrólito: 10% ácido oxálico, 1,5min a 1cm2 de área da amostra 

(500x) (ASTM, 1993). 
 

A caracterização, assim como a avaliação, da susceptibilidade a corrosão 

intergranular do aço inoxidável austenítico pode ser determinada por testes clássicos 

(ASTM G28, ASTM A262-86, SEP 1877, AFNOR A05-159, AFNOR A05-160) de 

Huey, Strauss e Streicher (MATULA et al. 2001). 

Outro método de avaliação de sensitização utilizado em aços inoxidáveis é o 

da reativação potenciocinética (MADIJI et al.1984). 

 

2.6.2 Testes eletroquímicos (Reativação potenciocinética) 

A corrosão intergranular é de controle principalmente anódico, ou seja, o 

ataque é determinado pela disponibilidade de sítios anódicos nos contornos de 

grãos (SEDRIKS, 1996). Por isso é esperado que a curva de polarização anódica de 

aços inoxidáveis sensitizados seja diferente dos materiais não sensitizados, 

conforme visualizado na Figura 20. Entre os parâmetros que são particularmente 

afetados pela sensitização estão a corrente de passivação (ipass) e a corrente crítica 

(icrit). Uma das maiores mudanças mensuráveis está na área definida pelo “nariz 

anódico” correspondendo à transição ativo-passiva. O aumento induzido pela 

sensitização é particularmente pronunciado em curvas obtidas pela varredura 

reversa (reativação) em soluções contendo H2SO4 e KSCN, sendo estas, a base 

para os testes de reativação potenciocinética, para medidas do grau de sensitização. 

Dois testes foram desenvolvidos para medir a extensão da sensitização em aços 
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inoxidáveis pela curva de polarização anódica: O teste de Single-loop e o de Double-

loop (SEDRIKS, 1996). 

 

 

Figura 20- Curvas de polarização anódica do aço inoxidável do tipo AISI 304 em uma 

solução 2N H2SO4 a 90°C depois de sensitização a 650°C para vários tempos (SEDRIKS, 
1996). 
 

2.6.3 Teste de reativação potenciocinética com Single-loop (EPR) 

Os procedimentos desse teste, o qual foi padronizado pela norma ASTM 

como G108, estão ilustrados na Figura 21. Um aço inoxidável do tipo 304 ou 304L, 

com a superfície polida com pasta de diamante de 1μm, é usado com a solução 

teste contendo 0,5M H2SO4 + 0,01M KSCN a 30°C. Depois de estabelecido o 

potencial de corrosão, Ecorr (~-400mV vs S.C.E), mantendo-o por 2 minutos, o 

potencial da amostra é aumentado para + 200mV versus S.C.E (Eletrodo de 

calomelano saturado), o qual se encontra na zona passiva, por 2 minutos. Depois 

desse estágio passivo, o potencial é diminuído de volta ao Ecorr a uma velocidade 

constante de 6V/h por um período de cerca de 6 minutos (SEDRIKS, 1996.) 
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Figura 21- Diagrama esquemático descrevendo os procedimentos do teste de single-loop 

(EPR) para aços inoxidáveis dos tipos 304 e 304L (SEDRIKS, 1996). 
 

2.6.4 Teste de reativação potenciocinética com Double-loop (DL-EPR) 

 Nesse teste, a amostra de aço inoxidável é primeiramente polarizada na 

direção anódica através da região ativa e em seguida é realizada a varredura de 

reativação na direção reversa. Durante a reversão do potencial, em um material 

sensitizado, ocorrerá a quebra preferencial do filme passivo cobrindo as regiões 

empobrecidas em cromo. O grau de sensitização é medido pela determinação da 

razão entre a corrente máxima gerada pela varredura de reativação (Ir) e pela 

gerada pela varredura anódica (Ia). A composição da solução é 0,5M H2SO4+0,01M 

KSCN a uma temperatura de 30°C com velocidade de varredura de 6V/h (SEDRIKS 

(1996), MATULA et al(2001)).  

As vantagens dessa técnica em relação à técnica com single-loop são a 

rapidez, ser não destrutivo, e por isso, sendo possível a realização de medidas in 

situ, e os resultados são independentes do acabamento da superfície (DE LIMA 

NETO et al, 2008). 

A Figura 22 mostra curvas potenciocinéticas típicas obtidas através do ensaio 

Double-loop, para um material não sensitizado (Figura 22a) e para um material 

sensitizado (Figura 22b), respectivamente. Observa-se nesses gráficos o pico 

máximo de corrente gerado pela varredura anódica (Ia) e o pico máximo de corrente 
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gerado pela varredura de reativação (Ir), presente apenas no ensaio da amostra 

sensitizada. 
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Figura 22- Curvas típicas obtidas através da técnica de reativação potenciocinética com 
Double - loop para o (a) material não sensitizado e (b) material sensitizado. 

 

A caracterização, assim como a avaliação, da susceptibilidade à corrosão 

intergranular do aço inoxidável austenítico pode ser determinada por testes clássicos 

(ASTM G28, ASTM A262-86, SEP 1877, AFNOR A05-159, AFNOR A05-160) de 

Huey, Strauss e Streicher (MADIJI et al. 1984). Estes testes têm a inconveniência de 

serem destrutivos, por isso foi desenvolvida uma técnica eletroquímica não 

Pico Máximo de Reativação 
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destrutiva como o DL-EPR, sendo utilizada em todos os trabalhos relacionados ao 

assunto com ótimos resultados. A alta sensibilidade desta técnica no que diz 

respeito à composição do eletrólito e as condições experimentais implicam em uma 

boa confiabilidade do método para numerosas classes de aços inoxidáveis 

austeníticos e ligas de níquel. No entanto a alta precisão em detectar a menor 

precipitação existente necessita um estudo específico da composição do eletrólito 

utilizado para cada material (KRIIA et al. 2008). Apenas um estudo sobre a 

sensitização do aço AISI 317L foi encontrada na literatura, onde foi investigada a 

solução adequada no teste de reativação potenciocinética para este material como 

uma comparação a um aço inoxidável duplex (LOPEZ et al. 1997). 

Existem trabalhos onde a investigação por energia dispersiva de raios-x(EDX) 

mostram a formação de precipitados além do carboneto de cromo, como uma fase 

sigma, rica em cromo, a qual enfraquece e também causa sensitização no aço 

inoxidável. É observado o alto risco na formação dessa fase em aços como AISI 316 

e 317, os quais contêm adições de molibdênio, ou no aço AISI 310, os quais 

possuem alta quantidade de cromo, com um longo tempo de exposição a altas 

temperaturas (TAVARES et al. 2009).Também foi investigado, com freqüência, um 

tratamento térmico de solubilização, como por exemplo o aço AISI 321, que segundo 

Padilha et al.(1982), depois de passar por uma temperatura de 900°C por 75 

minutos, apresenta a minimização da intensidade da sensitização devido à favorável 

combinação do carbono com o titânio, restando menos carbono em solução para 

combinar-se com o cromo. A influência da composição de cromo, carbono e nióbio 

na precipitação e segregação intergranular desses aços estabilizados a titânio 

também foi estudada (JEONG et al. 2010). 

A técnica eletroquímica de reativação potenciocinética é sempre combinada 

com a avaliação da microestrutura do aço por microscopia eletrônica de varredura. 

Através da combinação dessas técnicas foi possível determinar a largura da zona 

sensitizada (KRIIA et al. 2008) e o perfil de concentração de cromo em relação ao 

contorno de grão (MOURA et al. 2009). 
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3. OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo deste trabalho é estudar a influência do tratamento térmico na 

sensitização dos aços inoxidáveis AISI 317 e AISI 317L. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a influência do tempo e da temperatura de tratamento térmico na 

sensitização dos aços estudados; 

 

 Verificar o efeito de um tratamento de solubilização na resistência a 

sensitização; 

 

 Avaliar a viabilidade do aço AISI 317L como a escolha adequada em relação 

a sua resistência a corrosão intergranular. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

As composições químicas dos aços inoxidáveis austenítcos investigados são 

mostradas na Tabela 3.   

 

          Tabela 3- Composição química (% em massa) dos aços AISI 317 e 317L. 

AÇO AISI     C     Si     Mn     Ni     Cr    Mo 

     317   0, 035     0,39    1,70   13,6   18,2    3,35 

     317L   0, 011     0,39    1,56   13,3   19,0    3,06 

 

5.1 Metodologia 

Os corpos de prova utilizados para os experimentos foram adquiridos junto ao 

Laboratório de Engenharia de Soldagem (ENGESOLDA) a partir de doação feita 

pela Petrobrás. O aço AISI 317L foi recebido como uma chapa de aço e o aço AISI 

317 como seções circulares de um tubo. Ambos os aços foram cortados em 25 

amostras de 1x1mm com o auxílio de uma cortadeira. As amostras de cada tipo de 

aço foram colocadas em duplicada em forno de mufla a temperaturas de 400°C, 

500°C, 600°C e 700°C visando a sensitização, em períodos de tempo de 1h, 12h, 

24h, 48h, 72h e 96h. Os materiais após o período de tratamento térmico foram 

resfriados rapidamente em banho de água. Uma amostra de cada par foi destinada a 

determinação do grau de sensitização pelo método DL-EPR (reativação 

potenciocinética com Double loop). As outras amostras foram destinadas à 

constatação do grau de sensitização através do método de caracterização por 

microscopia onde foi descrita de acordo com a prática A da norma ASTM A-262 

(1993). 

 

5.2 Exames Metalográficos 

5.2.1 Preparação dos corpos de prova     

As amostras destinadas a exames metalográficos foram submetidas a 

polimento mecânico com papel de carbeto de silício com granulações de 100, 220, 

320, 400, 600 e 1200μm, seguido de polimento em pasta de diamante com 
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granulometrias de 6, 3 e 1μm. Em seguida foi utilizado ataque eletrolítico em solução 

de 10% de ácido oxálico, segundo a norma ASTM A262-93a, com densidade de 

corrente de 1,5A/cm2. 

As amostras foram observadas em microscópio ótico e em microscópio 

eletrônico de varredura (MEV).  

5.2.2 Materiais para os exames metalográficos 

Os exames metalográficos foram realizados no laboratório de metalografia e 

no Laboratório de Caracterização de Materiais (LACAM) do Departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal do Ceará, sendo 

utilizados os seguintes materiais e equipamentos: 

 Forno de mufla com controlador; 

 Microscópio eletrônico de varredura Philips XL-30 acoplado a um 

sistema de análise por energia dispersiva de raios-X(EDX); 

 Cortadeira Discotron-Struers; 

 Lixadeira Rotativa AROTEC APL-4D; 

 Politriz AROTEC APL-4D; 

 Lixas de carbeto de silício n° 100, 220, 320, 400, 600 e 1200 μm; 

 Panos para polimento RISITEC 

 Microscópio Óptico Jenaplan-Zeiss; 

 Microscópio Eletrônico de Varredura Philips XL-30 acoplado a um 

sistema de análise por energia dispersiva de raios-x(EDX) Link 

Analytical X-2000. 

 

 

5.2.3 Tratamento de solubilização 

 

As amostras dos aços AISI 317 e AISI 317L como recebidas foram 

submetidas ao tratamento térmico de solubilização. As temperaturas utilizadas para 

o processo foram obtidas por meio do software Thermo-Calc V.5, o qual permitiu a 

obtenção de diagramas de fase baseados na composição de ambos os aços em 

relação ao teor de cromo. A temperatura escolhida está no intervalo de estabilidade 

da austenita (FCC).  
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Os dois aços, na condição como recebido, foram solubilizados na temperatura 

de 1100°C nos tempos de 20, 60 e 240 minutos, visando à melhor condição de 

solubilização. Ambos os aços foram resfriados rapidamente em banho de água para 

evitar a faixa de temperaturas de formação de carbonetos de cromo. Em seguida, os 

aços solubilizados foram submetidos nas condições de sensitização verificadas no 

material não solubilizado, de modo a se verificar se o tratamento térmico de 

solubilização aumentou a resistência ao fenômeno de empobrecimento de cromo. 

  

 

5.3 Ensaios Eletroquímicos 

5.3.1 (DL-EPR) Técnica de Reativação potenciocinética com Double loop 

Foi feito o teste de susceptibilidade à corrosão intergranular usando a técnica 

eletroquímica de reativação potenciocinética, pelo método DL-EPR (Double Loop 

Electrochemical Potentionkinetic Reactivation) adaptado à avaliação do grau de 

sensitização. Os resultados obtidos foram realizados em duplicada. 

Para a realização deste ensaio foi utilizado o eletrodo de calomelano saturado 

(Hg/Hg2Cl2) como eletrodo de referência. Foi utilizada platina como contra-eletrodo. 

O eletrodo de trabalho consiste no corpo de prova embutido em resina cristal a frio 

com uma área exposta de aproximadamente 1cm2, com uma haste de cobre ligada 

para o contato elétrico. Este conjunto constitui a célula eletroquímica utilizada nesse 

trabalho. A solução comumente utilizada de 0,5M H2SO4 + 0,01M KSCN não foi 

agressiva o suficiente para corroer o material, portanto, uma solução de 2M H2SO4 + 

0,01M KSCN foi empregada, com uma velocidade de varredura de 1mV/s. 

Os experimentos eletroquímicos foram realizados no Laboratório de Pesquisa 

em Corrosão do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

Universidade Federal do Ceará, sendo que para sua realização foram utilizados os 

seguintes materiais e equipamentos: 

 Potenciostato IVIUM STAT; 

 Célula eletroquímica contendo: 01 béquer 150 ml, 01 eletrodo de 

platina, 01 eletrodo de referência de calomelano saturado; 

 Eletrodos de trabalho contendo as amostras a serem investigadas; 
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 Microcomputador ligado ao potenciostato IVIUM STAT; 

 Solução 2M H2SO4 + 0,01M KSCN; 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Análise Metalográfica 

 

De início, fez-se a análise do material como recebido para a comprovação da 

inexistência de precipitados de carboneto de cromo, os quais, se presentes, 

poderiam influenciar nos resultados dos tratamentos térmicos utilizados. As Figuras 

23 e 24 apresentam as micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) para os aços AISI 317 e AISI 317L como recebidos.  

Estas imagens mostram que precipitados de carboneto de cromo estão 

ausentes nos contornos de grão. Segundo a norma ASTM A262(1993) estes tipos 

de microestruturas são típicas de um material livre de carbonetos, ou seja, os 

materiais não estão sensitizados, sendo caracterizadas como estruturas “STEP”.  

No aço AISI 317L percebe-se a existência de ilhas alongadas e dispostas 

paralelamente na direção da laminação (região B), havendo a suspeita de tratar-se 

de fases intermetálicas ou de bandas de deformação devido ao processo de 

laminação sofrido pelo material. 
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Figura 23- Micrografia do aço AISI 317, no estado como recebido obtida por MEV, livre de 
precipitados. 

 

 

Figura 24- Micrografia do aço AISI 317L, no estado como recebido obtida por MEV, livre de 

precipitados. 

 

Em aplicações recentes, verificou-se que os aços inoxidáveis austeníticos 

forjados e solubilizados contendo molibdênio, apresentavam frações de ferrita –δ 

acima do esperado, pois nas operações de soldagem é bem conhecida a 

necessidade da presença de certa fração volumétrica desta fase nos depósitos de 

solda austeníticos, para se evitar as trincas de solidificação. Os aços inoxidáveis 

Matriz (A) 

 

) Banda (B) 
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austeníticos com teores de Mo acima de 2,5% (em peso) têm sido especificados no 

combate à corrosão naftênica durante o processamento de petróleos pesados 

(ZAPELINI, 1996). Teores crescentes de Mo, para combate à corrosão naftênica, 

têm contribuído para o aparecimento da ferrita- δ nesses aços, uma vez que esse 

elemento é um forte promotor dessa fase. A presença da ferrita-δ contribui 

fortemente para a ocorrência de precipitados intermetálicos, principalmente a fase 

sigma ( ), dependendo das condições de aplicação do material. Existem estudos de 

casos os quais descrevem que flanges forjados de aço inoxidável austenítico ASTM 

A 182 Tp 317L apresentaram frações de ferrita-δ e frações de precipitados 

intermetálicos além daquelas consideradas aceitáveis, tornando seu uso impróprio 

para as condições de serviço requeridas (PASSOS et al. 2010). Aços inoxidáveis 

austeníticos AISI 317, 317L e 317LN foram objetos de estudo devido aos seus 

potenciais na formação da fase ferrita-δ e sua posterior decomposição em fases 

intermetálicas frágeis, como a fase sigma ( ), a de maior preocupação (FERREIRA, 

2009). Além disso, estudos relacionados a barras laminadas do aço AISI 316L foram 

avaliados (ISHIDA, 2009), sendo mostradas nas microestruturas, ilhas de ferrita –δ 

alongadas no sentido da laminação semelhantes às apresentadas no aço AISI 317L 

em estudo. 

Em virtude desses trabalhos pesquisados na literatura, foi realizada uma 

análise por Difração de Elétrons Retro espalhados (Electron Backscatter Diffraction-

EBSD) para a comprovação da existência de tais fases, pois a presença delas na 

microestrutura afetaria os resultados da resistência à sensitização do aço AISI 317L 

como recebido. Na Figura 25 é mostrado o mapeamento da microestrutura do aço 

AISI 317L como recebido através da técnica de EBSD, sendo destacada na 

microestrutura a presença de pequenas quantidades de ferrita–δ e fase sigma ( ). 
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Figura 25- Mapeamento por EBSD com aumento de 500X da microestrutura do aço AISI 
317L como recebido. 
 

Na Tabela 4 são mostradas as quantidades das fases, sendo constatada a 

presença de quantidades desprezíveis de fase sigma ( ) (0,0179%m) e ferrita-δ 

(0,0321%m), as quais não teriam um efeito significativo no empobrecimento de 

cromo. 

 

Tabela 4- Quantidade das fases ferrita-δ e sigma ( ) na microestrutura obtida por 

mapeamento por EBSD. 

FASE %MASSA 

Ferrita–δ 0,0179 

Sigma ( ) 0,0321 
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Com o exame da microestrutura também é observada à ausência de 

deformações nos grãos devido ao processo de laminação sofrido pelo material como 

recebido, podendo o ataque com ácido oxálico 10% ser agressivo o suficiente para 

provocar essas bandas de deformação no material. 

 

A fim de confirmar a ausência de fases que comprometem a concentração de 

cromo, nas Figuras 26 e 27 são apresentadas análises de energia dispersiva de 

raios-X (EDX) da matriz do aço 317L(região A) em comparação com as bandas 

apresentadas (região B). É observada a presença dos mesmos picos dos principais 

elementos de liga em ambas as regiões. Não foi detectada nas Figuras 26 e 27 a 

presença de picos de carbono, reforçando a evidência da ausência de precipitados 

de carbonetos de cromo. 

 

 

Figura 26- Espectro de análise dispersiva de raios-X na região A da amostra de aço AISI 

317L no estado como recebido. 

 

                             Matriz do aço AISI 317L(A) 
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Figura 27- Espectro de análise dispersiva de raios-X na região B, sobre as bandas dispostas 

no sentido da laminação. 

 

Na Tabela 5 são mostradas as composições obtidas pela análise dispersiva 

de raios-X(EDX), mostrando que a quantidade dos elementos em ambas a regiões é 

aproximadamente a mesma. Com isso fica comprovada a ausência de ferrita-δ e 

fase sigma ( ), pois não existe diferença significativa nas quantidades de cromo e 

molibdênio entre as regiões analisadas. 

 

Tabela 5- Composição (%massa) das regiões existentes no aço AISI 317L como recebido 

obtido por EDX. 

   REGIÃO      Cr     Fe     Mo       Ni 

  MATRIZ (A)    18,30    63,75     2,97     14,99 

   BANDA (B)    17,81    63,76     2,71     15,71 

 

Na temperatura de 400°C não ocorreu mudança na microestrutura de ambos 

os aços durante os tempos de 1h até 96h. Nas temperaturas seguintes as 

microestruturas serão avaliadas a partir do tempo máximo de 96h, pois nos tempos 

de 1h ate 72h não teve a necessidade na visualização das micrografias devido à 

condição inalterada de ambos os materiais. 

        Banda de deformação do aço AISI 317L(B) 
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As Figuras 28 e 29 apresentam as micrografias dos aços AISI 317 e AISI 

317L após exposição a 500°C por 96h, mostrando a ausência de precipitados de 

carbonetos de cromo nos contornos de grão. A microestrutura é caracterizada como 

“STEP”, ou seja, o material permanece não sensitizado. 

 

Figura 28- Micrografia do aço AISI 317, exposto a 500°C por 96h, obtida por MEV 
(500x). 

 

 

Figura 29- Micrografia do aço AISI 317L, exposto a 500°C por 96h, obtida por MEV 
(500x). 

 

De acordo com os resultados obtidos com os aços AISI 304L e AISI 316L 

(LIMA, 2002), uma exposição de 450°C por 96 horas foi o suficiente para que ambos 
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os aços apresentassem precipitação de carbonetos de cromo suficiente para que as 

microestruturas pudessem ser caracterizadas como estrutura “DUAL” (ASM, 1991). 

Nestes aços não foram verificadas a presença de fases ou algum tipo de 

deformação no estado como recebido. Os aços AISI 317 e AISI 317L apresentam 

uma maior quantidade de molibdênio em comparação aos aços estudados por Lima 

(2002) (vide Tabela 3), sendo possivelmente um fator responsável pela maior 

resistência, nessa faixa de temperaturas, ao fenômeno da sensitização. 

Ainda de acordo com os trabalhos realizados por Lima et al.(2005) e os 

realizados por Teodoro et al.(1996), nos aços AISI 321 e AISI 347 estabilizados ao 

titânio e ao nióbio, respectivamente, ocorrem a precipitação de carbonetos de cromo 

a uma temperatura de 500°C por 96h. Uma estrutura do tipo “DITCH” pode ser 

caracterizada para o aço AISI 321 e uma do tipo “DUAL” para o aço AISI 347. Nestes 

tipos de aços, a presença desses elementos tem preferência na formação de 

carbonetos em relação ao cromo, fazendo com menos carbono esteja disponível  na 

matriz para a formação de carbonetos ricos em cromo. Ainda que isso pudesse 

conferir uma maior resistência à sensitização, a cinética de formação do carboneto de 

cromo é mais favorecida em temperaturas abaixo de 600°C em relação aos 

carbonetos formados pelos elementos titânio e nióbio (TEODORO et al.1996). A 

cinética de formação dos carbonetos de titânio e nióbio é favorecida a temperaturas 

superiores a 800°C. 

As Figuras 30 e 31 mostram as micrografias dos aços AISI 317 e AISI 317L 

expostos a 600°C por 96h. Estas figuras ainda evidenciam uma microestrutura típica 

de um material não sensitizado, caracterizada por estrutura “STEP”. 
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Figura 30- Micrografia do aço AISI 317, exposto a 600°C por 96h, obtida por MEV (500x). 
 

 

Figura 31- Micrografia do aço AISI 317L, exposto a 600°C por 96h, obtida por MEV (500x). 
 

 

Na temperatura de 700°C, após 48h de tratamento térmico, foi verificado que 

em ambos os aços ocorre a formação de precipitados de carboneto de cromo em 

torno dos contornos de grão. Apesar do aço AISI 317L possuir um menor teor de 

carbono em relação ao aço AISI 317 observam-se nas zonas alongadas na direção 

da laminação a formação de valas mais profundas (Ditches), as quais parecem ser 

as responsáveis pela maior suscetibilidade do material em relação à sensitização, 

como mostram as Figuras 32 e 33. 
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Figura 32- Micrografia do aço AISI 317, exposto a 700°C por 48h, obtida por MEV (500X). 

 

 

 Figura 33- Micrografia do aço AISI 317L, exposto a 700°C por 48h, obtida por MEV (500X). 
 

De acordo com a Figura 34, o aço AISI 317 apresenta a formação de alguns 

precipitados de carbonetos de cromo em torno dos contornos de grão, porém não os 

circundando totalmente, evidenciando a estrutura “DUAL”. A quantidade de 

carbonetos não foi suficiente para a formação de uma rede contínua em torno dos 

contornos de grãos e isso fez com que não houvesse um significativo 

empobrecimento de cromo a ponto de afetar o filme de passivação. Porém, a Figura 

35 mostra que nas bandas deformadas ao longo dos grãos do aço AISI 317L 

observa-se a presença de uma quantidade maior de precipitados. Pode-se notar que 
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apenas nos contornos de grão próximos às deformações ocorre a presença de 

precipitados de carboneto de cromo. A sua microestrutura é caracterizada como 

“DUAL”. 

 

Figura 34- Micrografia do aço AISI 317, exposto a 700°C por 48h, indicando as regiões nas 
quais ocorreu a precipitação de carbonetos de cromo (1000X). 

 

 

Figura 35- Micrografia do aço AISI 317L, exposto a 700°C por 48h indicando as regiões nas 
quais ocorreu a precipitação de carbonetos de cromo (1000X). 

 

Nas Figuras 36 e 37 são mostrados os espectros de EDX das micro regiões 

onde ocorreram as precipitações em ambos os aços. Foi detectada a presença de 

Regiões  onde ocorre o aparecimento 

de carbonetos de cromo (M23C6) 

 

 

Regiões  onde ocorre o aparecimento 

de carbonetos de cromo (M23C6) 
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carbono além dos elementos próprios dos aços inoxidáveis, reforçando a evidência 

de serem carbonetos, os precipitados encontrados. 

 

Figura 36- Espectro da análise dispersiva de raios-X do aço AISI 317 submetido a um 
tratamento térmico de 700°C por 48h.  

 

Figura 37- Espectro da análise dispersiva de raios-X do aço 317L submetido a um 
tratamento térmico de 700°C por 48h.  
 

O aço AISI 317L como recebido passou por um processo de laminação 

seguido por um recozimento para remover as deformações decorrentes do trabalho 

a frio. Porém, aparentemente a microestrutura ainda permaneceu com alterações 

      Pico de  
     Carbono 

     Pico de  
    Carbono 

                                                   AÇO AISI 317 

                                                        AÇO AISI 317L 
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suficientes para que a energia de deformação resultante afetasse os resultados de 

sensitização.  

Segundo Parvathavarthini et al.(2002), como os aços inoxidáveis austeníticos 

possuem uma baixa energia de falha de empilhamento , altos níveis de trabalho a 

frio resultam em maiores discordâncias nos planos de deslizamento. Devido a isso, 

esses planos tornam-se sítios adicionais favoráveis à precipitação de carbonetos 

dentro dos grãos. Ainda segundo este autor, em seu trabalho com o aço AISI 316L, 

com graus de trabalho a frio de até 15% de deformação, o tempo mínimo e a 

temperatura necessária para o início da sensitização diminuem, fazendo com que a 

densidade de discordâncias permaneça nos contornos de grão e não na matriz. A 

presença dessa estrutura contendo discordâncias, falhas de empilhamento etc. 

aumenta a difusão global dos elementos de liga e resulta em uma sensitização mais 

rápida.  

As Figuras 38 e 39 mostram os aços AISI 317 e AISI 317L submetidos a um 

tratamento térmico de 700°C por 72h. De acordo com a Figura 38, foi verificado o 

aumento na precipitação de carbonetos de cromo circundando os grãos do aço AISI 

317, tornando evidente que a condição atual foi suficiente para que a quantidade de 

cromo difundida em direção aos contornos de grão desencadeasse a formação e o 

crescimento de núcleos de carbonetos, formando redes mais extensas que 

aumentaram o empobrecimento de cromo nas adjacências (YIN et al. 2007). A 

Figura 39 revela que o aparecimento de precipitados de carbonetos ainda ocorre em 

maior quantidade próximo às deformações do aço AISI 317L como recebido. 

 Em materiais envelhecidos e solubilizados, a sequência de precipitação nos 

diversos locais é: contornos de grão, contornos incoerentes de macla, contornos 

coerentes de macla e finalmente no interior de grãos, em discordâncias (PADILHA, 

1994). 
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Figura 38- Micrografia do aço AISI 317, exposto a 700°C por 72h, obtida por MEV (500X). 

 

 

Figura 39- Micrografia do aço AISI 317L, exposto a 700°C por 72h, obtida por MEV (500X). 
 

Nas Figuras 40 e 41, verifica-se em um maior aumento o tipo de 

microestrutura para os aços AISI 317 e AISI 317L como sendo “DUAL” (ASM, 1991), 

nas quais os grãos não se apresentam completamente rodeados pelos precipitados 

de carboneto de cromo. Na Figura 41, pode ser verificada a presença de carbonetos, 

nos contornos de grão mais afastados das deformações do aço AISI 317L. 
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Figura 40- Micrografia do aço AISI 317, exposto a 700°C por 72h, obtida por MEV(1000X). 

 

 

Figura 41- Micrografia do aço AISI 317L, exposto a 700°C por 72h, obtida por MEV (1000X). 
 

Nas Figuras 42 e 43, apresentam-se as microestruturas de ambos os aços na 

condição de 700°C por 96h. Na Figura 42, observam-se o aumento nas 

precipitações em torno dos contornos de grão do aço AISI 317, embora não havendo 

formação de grãos totalmente circundados, caracterizando a estrutura ainda como 

“DUAL”.  
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Figura 42- Micrografia do aço AISI 317, exposto a 700°C por 96h, obtida por MEV (1000X). 
 

Na Figura 43, o aço AISI 317L ainda apresenta regiões com poucas 

precipitações em torno dos contornos de grão distantes das deformações, porém 

com um aumento na quantidade de precipitados nas regiões próximas às ilhas 

isoladas, entre os grãos. 

 

 

 Figura 43- Micrografia do aço AISI 317L, exposto a 700°C por 96h, obtida por MEV (1000X). 

 

A Figura 44 confirma que os grãos do aço AISI 317 não se encontram 

completamente rodeados por carbonetos de cromo, caracterizando a estrutura como 

sendo “DUAL”. Na Figura 45, é verificada nas regiões próximas às deformações a 



 

56 
 

ocorrência de um ataque mais severo nos contornos de grão, denotando a estrutura 

como do tipo “DITCH”. Este resultado mostra que essas regiões encontradas no 

material como recebido tiveram grande interferência na susceptibilidade do aço AISI 

317L em relação à sensitização. 

 

Figura 44- Micrografia do aço AISI 317, exposto a 700°C por 96h, obtida por MEV (1500X). 

 

 

Figura 45- Micrografia do aço AISI 317L, exposto a 700°C por 96h, obtida por MEV (1500X). 
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6.2 Análise eletroquímica 

 

A Figura 46 apresenta as curvas obtidas através do método “Double Loop” 

(DL-EPR) para ambos os aços estudados na condição como recebido. Observa-se a 

ausência do pico máximo de corrente gerado pela varredura de reativação (ir) e a 

presença do pico máximo de corrente gerado pela varredura de ativação (ia) para os 

dois tipos de aço, confirmando que o material recebido não está sensitizado. 
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Figura 46- Curvas obtidas através do ensaio de reativação potenciocinética (DL-EPR) para 
os aços: (a) AISI 317 e (b) AISI 317L como recebidos. 

a) 

b) 
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Comportamento eletroquímico semelhante foi obtido para os aços tratados 

termicamente no intervalo de temperaturas de 400°C a 600°C, mostrando que o 

tratamento térmico não foi suficiente para promover a sensitização, confirmando os 

resultados obtidos por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

A Figura 47 mostra o gráfico obtido pela técnica de “Double Loop” para o aço 

317 na condição de 700°C por 48h, mostrando a ausência do pico de reativação. 

Foram confirmados os resultados obtidos pelas micrografias (vide Figuras 32 e 34) 

que no tempo de 48h não houve a formação do pico máximo da corrente de 

reativação, concluindo-se que os carbonetos segregados nessa condição não 

formaram uma rede contínua ao redor dos grãos e com isso a quantidade de cromo 

adjacente aos contornos não se alterou significativamente.  
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Figura 47-Curva obtida através do ensaio de reativação potenciocinética (DL-EPR) para o 
aço AISI 317 tratado termicamente a 700° por 48h. 

 

A Figura 48 mostra que na condição de 700°C por 72h, o aço AISI 317 

apresenta um empobrecimento de cromo mais acentuado devido a uma maior fração 

de núcleos de carboneto de cromo ao longo dos contornos de grão. Isso tem 

influência no ensaio de “Double Loop” com o aparecimento de um pequeno pico de 

reativação reversa, comprovando que as regiões empobrecidas em cromo 

apresentaram suas camadas passivas menos resistentes quando ocorreu o retorno 

do potencial na região ativa. 
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Figura 48-Curva obtida através do ensaio de reativação potenciocinética (DL-EPR) para o 
aço AISI 317 tratado termicamente a 700° por 72h. 
 

 

O comportamento dos aços com relação à sensitização é melhor 

representado pelo gráfico do grau de sensitização versus tempo de tratamento 

térmico para cada temperatura de exposição, como mostra a Figura 49 para o aço 

AISI 317. No aço AISI 317 submetido a uma temperatura de 700°C, verifica-se uma 

pequena evolução no grau de sensitização de 24h (Ir/Ia= 0,0050) para 48h 

(Ir/Ia=0,0052) e uma variação significativa nos tempos de 72h(Ir/Ia= 0,011) e 96h 

(Ir/Ia= 0,13) de tratamento, evidenciando que a formação de carbonetos de cromo 

nos contornos de grão aumentou consideravelmente. 
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Figura 49- Comportamento do grau de sensitização do aço 317 na temperatura de 700°C. 
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Como no caso do aço AISI 317, não foi observada uma variação significativa 

no grau de sensitização do aço AISI 317L nas temperaturas de 400°C a 600°C, onde 

não foram alcançadas as condições termodinâmicas e/ou cinéticas para o 

empobrecimento de cromo nos contornos de grão.  

A Figura 50 mostra o comportamento do grau de sensitização em relação ao 

tempo de tratamento térmico a 700°C para o aço AISI 317L, na qual foi verificada 

uma maior variação no grau de sensitização no período de 48h (Ir/Ia=0,04) de 

tratamento térmico em comparação ao aço AISI 317. Isso mostra que a presença 

das deformações observadas influenciou na formação de carbonetos de cromo em 

um menor tempo de tratamento, diminuindo sua resistência quando comparado com 

um aço com maior teor de carbono.  

Uma possibilidade para o aparecimento das bandas de deformação no 

sentido da laminação é a alta energia ainda presente no material devido ao processo 

de laminação, no qual o tratamento de recozimento não removeu totalmente as 

tensões residuais existentes, no material encruado. Isso indica que o uso do 

reagente ácido oxálico 10% possa estar atacando de forma mais agressiva aquelas 

regiões com maiores níveis de deformação. Devido a esse efeito, o aço AISI 317L 

apresentou o maior grau de sensitização no período de 96h durante o tratamento 

térmico de 700°C em comparação ao aço AISI 317, com o valor de Ir/Ia=0,30. 
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Figura 50- Comportamento do grau de sensitização do aço 317L na temperatura de 700°C. 
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A solução comumente utilizada de 0,5M H2SO4+0,01M KSCN (MAJIDI et al, 

1984) não foi suficientemente agressiva para corroer os aços em estudo durante o 

ensaio de reativação potenciocinética (DL-EPR). Uma solução de 2M H2SO4 + 

0,01M KSCN foi utilizada. Mesmo com um meio mais agressivo, o aço AISI 317L 

apresentou uma maior resistência em comparação aos aços já estudados por outros 

autores (LIMA et al (2004), KINA et al (2008), MOURA et al (2009)). Foi testada uma 

solução com a adição de 0,5M NaCl na solução, porém foi obtido picos máximos de 

reativação reversa em todas as condições tempo-temperatura utilizadas no estudo. 

Como em trabalhos já realizados com o aço 317L em relação à técnica de reativação 

potenciocinética (LOPEZ et al,1997), o aço não apresentava sinais de precipitação 

nas condições tempo-temperatura acima impostas apesar dos picos de reativação 

obtidos, sendo a adição de NaCl possivelmente prejudicial à película passiva 

formada pelo material.  

Na Tabela 6 são mostrados resultados relacionados ao fenômeno da 

sensitização de materiais encontrados na literatura, submetidos a uma faixa de 

temperaturas semelhante a dos aços AISI 317 e AISI 317L estudados nesse 

trabalho. Nota-se a maior resistência dos materiais em estudo em comparação aos 

dados dos outros tipos de aços inoxidáveis austeníticos encontrados na literatura.          

Os aços 304L e 316L estudados por Lima, (2002) já possuem uma maior 

precipitação na condição de 450°C por 96 h, apresentando uma estrutura do tipo 

“DUAL”. O Aço AISI 310S apresentou um aumento na quantidade de fase sigma (δ) 

no intervalo de 600°C até 800°C, com grandes partículas desta fase sendo formada 

junto com uma precipitação intensa de carboneto de cromo, fazendo com que o 

material tenha uma alta susceptibilidade à corrosão intergranular (TAVARES et 

al.2010). O aço AISI 321, estudado por Da Silva (2001), sensitizou na temperatura 

de 600°C, na qual a cinética de precipitação do carboneto de cromo é mais favorável 

do que a do carboneto de titânio, usado como estabilizador. O aço AISI 347 

apresentou uma maior resistência em relação ao aço AISI 321, porém houve o 

aparecimento de uma estrutura do tipo “DUAL” em uma condição de tempo e 

temperatura inferior aos aços estudados neste trabalho. 
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Tabela 6- Comparação do comportamento de sensitização dos aços estudados na literatura 
com o material em estudo. 

 

AÇO AISI TEMPERATURA(°C) TEMPO(h)     ESTRUTURA     REFERÊNCIA 

     310S            600   24 a 96          Ditch Tavares et al.2010 

     304L        500 e 600   24 a 96          Ditch Lima, 2002 

     316L        500 e 600   24 a 96          Ditch Lima, 2002 

     321            600      96          Ditch Lima, 2002 

     321            600      50          Dual Da silva, 2001 

     347            600      24          Ditch Kina, et al.2008 

     347            500      96          Dual Lima, 2002 

     317            600      96          Step Este trabalho 

     317L            675      24          Step Lopez et al.1997 

     317L            600      96          Step Este trabalho 

 

6.3 Tratamento térmico de solubilização 

 

As amostras dos dois aços em estudo foram submetidas a tratamentos 

térmicos de solubilização para remover possíveis alterações sofridas na 

microestrutura dos materiais como recebido e assim, analisar seu comportamento 

nas condições de tempo e temperatura nas quais ocorreu o fenômeno da 

sensitização. A temperatura de solubilização apropriada é aquela onde a matriz 

austenítica (estrutura CFC) é estável. Nas Figuras 51 e 52 são mostrados os dois 

diagramas, obtidos por meio do software Thermo-Calc V.5, em relação ao teor de 

cromo, para ilustrar como a adição deste elemento afeta a formação de fases, como 

o carboneto de cromo (M23C6) e a fase sigma ( ). Em vista das composições de 

cromo dos dois aços em estudo, apresentadas na Tabela 3, a temperatura de 

1100°C foi escolhida como a mais confiável, pois esta se encontra no intervalo de 

estabilidade da fase austenítica (CFC).  
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.  

Figura 51-Diagrama de fase obtido através do software Thermo-Calc, mostrando o efeito da 
adição de cromo no aço AISI 317. 

 

Com um teor de 18,2% em massa de cromo, obtido por espectroscopia de 

emissão, pôde-se estimar a temperatura mais segura para o processo de 

solubilização do aço AISI 317. Verifica-se que as temperaturas abaixo de 1000°C, a 

fase sigma ( ) e carbonetos de cromo são estáveis, estando ambas no intervalo de 

temperatura comum de sensitização dos aços inoxidáveis austeníticos.  

O mesmo procedimento foi realizado com o diagrama de fase do aço AISI 

317L, contendo 19% em massa de cromo. 
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Figura 52- Diagrama de fase obtido através do software Thermo-Calc, mostrando o efeito da 
adição de cromo no aço AISI 317L. 

 

Os aços AISI 317 e AISI 317L foram submetidos ao tratamento térmico de 

solubilização na temperatura escolhida de 1100ºC. Para que se determine a melhor 

condição de solubilização, os materiais foram submetidos à temperatura escolhida 

durante os tempos de 20 minutos, 60 minutos e 240 minutos. 

6.3.1 Tratamento térmico de solubilização para o aço AISI 317 

A Figura 53 apresenta as micrografias do aço AISI 317 submetidas à 

temperatura de 1100ºC por períodos de tempo de 20 minutos, 60 minutos e 240 

minutos. Verifica-se a ausência de precipitados depois do tratamento térmico, 

caracterizando as estruturas como do tipo “STEP”. Além disso, é observado o 

aumento do tamanho de grão em comparação ao material não solubilizado (vide 

Figura 23) na medida em que o tempo de exposição aumenta. Este aumento tem 

como força motriz a diminuição da área total dos contornos, produzida por uma 

consequente redução na energia total (CALLISTER, 2008). 

Líquido 
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           CFC 
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Figura 53- Microestrutura do aço AISI 317 submetido a um tratamento térmico de 
solubilização na temperatura de 1100ºC e exposto a um intervalo de tempo de: a) 
20minutos, b) 60minutos e c) 240min. (250x). 

 a) 

c) 

 b) 
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Na Figura 54 são mostrados os resultados do ensaio do método de reativação 

potenciocinética por Double Loop das amostras solubilizadas, comprovando a 

ausência de regiões empobrecidas em cromo pelo não aparecimento dos picos 

máximos de reativação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54- Curvas obtidas através do ensaio de reativação potenciocinética (DL-EPR) para o 
aço AISI 317 na condição de solubilização na temperatura de 1100°C nos tempos de: (a) 
20minutos, (b) 60minutos e (c) 240minutos. 
 

 

O aço AISI 317 após passar pelo tratamento térmico de solubilização nos 

tempos acima definidos, foi submetido às mesmas condições de tempo e 

temperatura nas quais ocorreu sensitização no material não solubilizado. Na Figura 

  a) 

  b) 

  c) 
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55 são mostradas as micrografias obtidas quando o aço solubilizado na temperatura 

de 1100ºC por um período de 20 minutos é exposto à temperatura de 700ºC nos 

períodos de 48h, 72h e 96h.  

 

 

 

Figura 55- Microestrutura do aço AISI 317 submetido a um tratamento térmico de 
solubilização na temperatura de 1100ºC por 20 minutos e seguido de tratamento térmico de 
700ºC por: a) 48h, b) 72h e c) 96h (250x). 

 

  a) 

  b) 

  c) 
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A Figura 56 mostra os grãos, da amostra do aço AISI 317, submetida por 48 h 

não completamente rodeados pelos precipitados de carboneto de cromo, 

caracterizada como uma estrutura do tipo “DUAL”, a mesma classificação dada ao 

material não solubilizado, sendo que este apresenta menor número de carbonetos. 

Na mesma figura verifica-se que os tratamentos térmicos de 72h e 96h 

apresentaram os grãos completamente rodeados, ao contrario do material não 

solubilizado.  

 

 

 

Figura 56- Microestrutura do aço AISI 317 submetido a um tratamento térmico de 
solubilização na temperatura de 1100ºC por 20 minutos e seguido de tratamento térmico de 
700ºC por: a) 48h, b) 72h e c) 96h. (1000x). 

a) 

  b) 

  c) 
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Ambas as estruturas tratadas termicamente durante esses dois períodos 

passaram de “DUAL” para “DITCH” (vide Figuras 40 e 42). 

 

Na Figura 57 é mostrada a análise de energia dispersiva de raios-X (EDX) 

realizada na amostra submetida no período de 48h de tratamento, sendo detectado 

o pico de carbono além dos elementos próprios do aço inoxidável. Isso reforça a 

evidência da presença de carbonetos de cromo nos contornos de grão. 

 

Figura 57- Espectro da análise dispersiva de raios-X do aço AISI 317 solubilizado em uma 
temperatura de 1100°C por 20 minutos, submetido a um tratamento térmico na temperatura 
de 700°C por 48h. 

 

As micrografias do aço AISI 317 solubilizado por 60 minutos e submetido a 

um tratamento térmico de 700°C nos tempos de 48h, 72h e 96h são mostradas na 

Figura 58. No período de 48h ainda é abundante a presença de precipitados de 

carboneto de cromo nos contornos de grão, porém ainda a estrutura é caracterizada 

como “DUAL”. Pela análise da Figura 58b pode-se notar uma diminuição da 

sensitização em comparação a amostra solubilizada por 20 minutos (vide Figura 

55b), podendo classificar essa estrutura como do tipo “DUAL”. Na Figura 58c, 

porém, ainda se verifica uma estrutura do tipo “DITCH” semelhante à amostra 

solubilizada por um período de 20 minutos (vide Figura 55c). 

 Pico de 
 Carbono 

                                       AÇO AISI 317 



 

70 
 

 

 

 

Figura 58- Microestrutura do aço AISI 317 submetido a um tratamento térmico de 
solubilização na temperatura de 1100ºC por 60 minutos na condição de 700ºC por: a) 48h, 
b) 72h e c) 96h. (250x). 

 

Na Figura 59 são mostradas as micrografias do aço solubilizado a 1100°C 

durante um período de 240 minutos, submetido às mesmas condições de 

sensitização anteriores. Observa-se uma nítida diminuição na precipitação ao redor 

dos contornos de grão em comparação com as condições mostradas anteriormente. 

  a) 

  b) 

  c) 
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Todas as estruturas, consequentemente, podem ser classificadas como do tipo 

“DUAL”. 

 

 

 

Figura 59- Microestrutura do aço AISI 317 submetido a um tratamento térmico de 
solubilização na temperatura de 1100ºC por 240 minutos na condição de 700ºC por: a) 48h, 
b) 72h e c) 96h. (250x). 

 

 a) 

  c) 

  b) 



 

72 
 

Verifica-se que o tratamento térmico de solubilização de 240 minutos foi mais 

efetivo em diminuir a sensitização no aço AISI 317 nos tratamentos térmicos de 

700°C por 72 e 96 horas, nas mesmas condições de sensitização do material não 

solubilizado, produzindo de uma maneira geral um material mais resistente à 

precipitação de carbonetos ricos em cromo. Porém o material solubilizado nos 

tempos de 20 minutos e 60 minutos ainda apresenta grande número de precipitados 

durante os tratamentos térmicos de 700°C por 48 h, 72h e 96h.  

O fenômeno da sensitização dos aços inoxidáveis é conhecido de longa data 

e tem sido amplamente investigado. A sua cinética, no entanto, que envolve tanto o 

processo de precipitação dos carbonetos como o processo de difusão do cromo 

apresenta ainda aspectos obscuros e controversos (TEODORO et al. 1996).  

Porém, em trabalhos encontrados na literatura, verifica-se que a influência do 

tamanho de grão nos aços inoxidáveis austeníticos é uma variável de grande 

importância no comportamento da sensitização. Em estudos realizados por Beltran 

et al.(1997), foi mostrado que quando o tamanho de grão do aço AISI 304 era 

reduzido de 150µm para 15 µm , a sensitização era dramaticamente aumentada, e o 

tempo para o seu inicio e o da dessensitização tornava-se muito pequeno, 

especialmente em altas temperaturas(~775°C).  

De acordo com os trabalhos do autor, citados por Raghuvir et al.(2007), a 

área superficial total do contorno de grão torna-se importante na sensitização. A 

sensitização é causada pela precipitação de carbonetos de cromo nos contornos de 

grão, os quais necessitam que um tamanho crítico dos núcleos do precipitado seja 

alcançado. Em materiais com grãos menores, sítios heterogêneos são maiores em 

número, e portanto, a sensitização ocorreria mais cedo. Por outro lado o crescimento 

e o tamanho desses carbonetos determinam a extensão do empobrecimento em 

cromo e, consequentemente, o grau de sensitização. A proliferação de núcleos de 

carbonetos em materiais de grãos menores significa que a disponibilidade de 

carbono em cada núcleo é restrita, devido ao compartilhamento com outros núcleos. 

Consequentemente, o crescimento de carbonetos de cromo é maior em materiais 

com grãos maiores, pois tem mais carbono disponível pelo menor número de 

núcleos. Portanto, o grau de sensitização em materiais com elevado tamanho de 

grão é maior quando a sensitização for iniciada. (RAGHUVIR et al. 2007). É o que se 

observa no aço AISI 317, um material com teor de carbono de 0,035% em massa, 
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quando solubilizado durante 20 e 60 minutos, pois o aumento do grão significou uma 

maior quantidade de carbono disponível em cada grão. 

Conforme Xiaofei et al.(2009), para uma amostra solubilizada em diferentes 

tempos, o aumento do tamanho de grão faz com que os átomos de cromo se 

difundam por uma distância maior para alcançar os contornos de grão, sendo que 

este processo consome tempo. Consequentemente se o tempo de sensitização é 

muito curto, o grau de sensitização das amostras com grãos maiores devem ser 

mais baixos que o de amostras com os grãos menores. Foi observado que o grau de 

sensitização de amostras com grãos menores aumentou quando o tempo de 

sensitização foi de 192h.  

Na amostra solubilizada durante 240 minutos, mesmo que um aumento no 

tamanho de grão possa significar uma maior disponibilidade de carbono, a cinética 

da difusão do cromo poderá ser um fator que retarda a nucleação dos precipitados 

nos contornos de grão, como pode ser observado pela diminuição das redes de 

carbonetos de cromo na Figura 59. O material passa então a adquirir uma maior 

resistência ao início da sensitização.  

Na Figura 60, são mostrados os gráficos do grau de sensitização versus o 

tempo de tratamento, comparando o comportamento das amostras solubilizadas na 

temperatura de 1100°C nos tempos escolhidos com o material não solubilizado, 

quando submetidos nas condições de sensitização observadas anteriormente.  
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Figura 60- Comparação do comportamento do grau de sensitização do aço AISI 317 em 
relação ao material não solubilizado e ao material solubilizado submetido na temperatura de 
1100°C nos tempos de 20 minutos, 60 minutos e 240 minutos. 
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Os resultados do ensaio de reativação potenciocinética por Double Loop 

demonstram que o aumento do tamanho de grão, com o gradual aumento no tempo 

de exposição do tratamento térmico de solubilização, resulta em uma diminuição no 

grau de sensitização. Este resultado se comporta de acordo com o atraso na difusão 

do cromo em se alcançar uma quantidade mínima para o início da nucleação de 

carbonetos. Na Figura 61, são mostradas as micrografias do aço AISI 317 

solubilizado nos três tempos escolhidos, submetido na condição de sensitização de 

700°C por 72h. 

 

 

 

Figura 61 - Microestrutura do aço AISI 317 solubilizado durante a) 20min), b) 60min e c) 
240min e submetido a um tratamento térmico de sensitização na temperatura 700ºC por 
72h. 

a) 

b) 

c) 
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Observa-se nas micrografias uma diminuição dos precipitados de carbonetos 

de cromo com o aumento do tamanho de grão. Sendo as amostras derivadas do 

mesmo material e a sensitização realizada na mesma temperatura e no mesmo 

tempo, o volume de precipitado é o mesmo para os diferentes tamanhos de grão.  

Porém, quando o grão torna-se maior, os átomos de cromo devem se difundir 

por maiores distâncias para alcançar os contornos de grão, retardando assim o início 

da sensitização. 

 

6.3.2 Tratamento térmico de solubilização para o aço AISI 317L 

 

A Figura 62 apresenta micrografias da amostra do aço AISI 317L submetidas 

à temperatura de 1100ºC por períodos de tempo de 20 minutos, 60 minutos e 240 

minutos. Igualmente ao aço AISI 317, verifica-se a ausência de precipitados e o 

aumento no tamanho de grão, depois do tratamento térmico de solubilização, 

caracterizando as estruturas como do tipo “STEP”.  

Pode-se confirmar pela análise das micrografias que o tratamento térmico de 

solubilização na temperatura de 1100°C nos tempos escolhidos não foi o suficiente 

para a remoção das deformações presentes no material como recebido, apesar de 

sua redução com o tempo de tratamento. Isso ilustra o fato que a recristalização e o 

crescimento de grão removem as alterações presentes provenientes do processo de 

obtenção da chapa. 
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Figura 62- Microestrutura do aço AISI 317L submetido a um tratamento térmico de 
solubilização na temperatura de 1100ºC e exposto a um intervalo de tempo de: a) 
20minutos, b) 60minutos e c) 240min (251x). 

 

Os resultados do grau de sensitização, obtidos pela técnica DL-EPR, para as 

amostras do aço AISI 317L solubilizadas, estão apresentadas na Figura 63. A 

ausência de picos máximos na varredura reversa confirma que as regiões 

a) 

b) 

c) 
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adjacentes aos contornos de grão não apresentaram empobrecimento em cromo 

para fragilizar o filme de passivação. 
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Figura 63- Curvas obtidas através do ensaio de reativação potenciocinética (DL-EPR) para o 
aço AISI 317L na condição de solubilização na temperatura de 1100°C nos tempos de: (a) 
20minutos e (b) 60minutos e (c) 240minutos. 
 

 
O aço AISI 317L solubilizado a 1100°C nos tempos de 20 minutos, 60 minutos 

e 240 minutos foi submetido às mesmas condições de sensitização do material não 

solubilizado. A Figura 64 apresenta as micrografias da amostra solubilizada durante 

(a) 

(b) 

(c) 
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o tempo de 20 minutos, submetido ao tratamento térmico de 700°C, pelos tempos de 

48h, 72h e 96h.  

 

 

 

Figura 64- Microestrutura do aço AISI 317L submetido a um tratamento térmico de 
solubilização na temperatura de 1100ºC por 20 minutos na condição de 700ºC por: a) 48h, 
b) 72h e c) 96h (251x). 
 

Pela análise das micrografias pode ser observado que o material solubilizado 

possui um menor número de precipitados em comparação ao material não 

solubilizado, submetido às mesmas condições. Isso indica que, com a diminuição 

(a) 

(b) 

(c) 
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das ilhas isoladas da direção na laminação, ocorreu um aumento na resistência do 

material a sensitização. Na Figura 65, pode ser confirmado que existe uma 

quantidade reduzida de precipitados nos contornos de grão, estando contida em 

maior parte nas deformações ainda presentes no material. Apesar da baixa 

quantidade de precipitações, as estruturas resultantes podem ser classificadas como 

“DUAL”. 

 

 

 

 

Figura 65- Microestrutura do aço AISI 317L submetido a um tratamento térmico de 
solubilização na temperatura de 1100ºC por 20 minutos na condição de 700ºC por: a) 
48h(1000x), b) 72h(754x) e c) 96h(754x).  

(c) 

(a) 

(b) 



 

80 
 

A Figura 66 mostra a análise de EDX realizada nos sítios de precipitação 

sobre as deformações e os contornos de grão, indicando a presença de um pico de 

carbono que reforça o fato de ter ocorrido a precipitação de carbonetos de cromo. 

 

Figura 66- Espectro da análise dispersiva de raios-X do aço AISI 317L solubilizado em uma 
temperatura de 1100°C por 20 minutos, submetido a um tratamento térmico na temperatura 
de 700°C por 48h. 

 
A Figura 67 apresenta as microestruturas do aço AISI 317L solubilizado 

depois de 60 minutos na temperatura de 1100°C submetido ao tratamento térmico 

de sensitização. 

A microestrutura observada é similar a condição solubilizada sem que o 

material tenha sido submetido ao tratamento térmico de sensitização, deduzindo que 

a baixa quantidade de carbono característica do aço 317L (0,011% em massa) fez 

com diminuísse a disponibilidade de átomos de carbono para a formação de núcleos 

de carbonetos nos contornos de grão. Somado a esse efeito, está o atraso da 

difusividade do cromo para alcançar os sítios ativos em decorrência do aumento do 

tamanho de grão, impedindo que uma concentração mínima necessária seja atingida 

para o inicio da precipitação (XIAOFEI et al. 2009). As micrografias da amostra 

solubilizada, durante um tempo de 60 minutos, resultaram em uma estrutura isenta 

de carbonetos nos tratamentos térmicos de sensitização, caracterizando como o tipo 

“STEP”. 

 Pico de 
 Carbono 

                                               AÇO AISI 317L 
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Figura 67- Microestrutura do aço AISI 317L submetido a um tratamento térmico de 
solubilização na temperatura de 1100ºC por 60 minutos na condição de 700ºC por: 
a)48h(250x), b) 72h(251x) e c) 96h(251x).  

 

O comportamento para o aço AISI 317L solubilizado durante o tempo de 240 

minutos foi similar à solubilização anterior, mostrando uma microestrutura não 

(a) 

(b) 

 (c) 
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sensitizada. Esta tendência do AISI 317L pode ser melhor visualizada com os 

resultados do ensaio de Double Loop do grau de sensitização versus o tempo de 

tratamento térmico na temperatura de sensitização de 700°C.  

A Figura 67 demonstra que o grau de sensitização do aço AISI 317L 

solubilizado, diminuiu consideravelmente em comparação com o material não 

solubilizado, passando para uma condição não sensitizada no tempo de 

solubilização de 60 minutos. Observa-se ainda que não ocorreu uma mudança 

significativa no grau de sensitização do material solubilizado nos tempos de 20, 60 e 

240 minutos, quando submetido às condições de sensitização. 
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Figura 67- Comparação do comportamento do grau de sensitização do aço 317L em relação 
ao material não solubilizado e ao material solubilizado na temperatura de 1100°C nos 
tempos de 20 minutos, 60 minutos e 240 minutos. 

 

A Figura 68 mostra as micrografias do aço AISI 317L solubilizado nos tempos 

de 20, 60 e 240 minutos, e submetido ao tratamento térmico de sensitização na 

temperatura de 700°C por 72h.  

A diminuição das bandas de deformação, com o aumento do tempo de 

exposição durante a solubilização, resulta na maior resistência a sensitização do aço 

AISI 317L, sendo observada a ausência de precipitados no tempo de 240minutos.  O 

baixo teor de carbono do aço AISI 317L, diminui a disponibilidade desse elemento 

em uma área superficial menor quando comparada ao material não solubilizado, que 

somado aos efeitos cinéticos de atraso da difusão do cromo, faz com que o material 

possua um atraso em relação ao inicio da sensitização. 
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Figura 68 - Microestrutura do aço AISI 317L solubilizado durante a) 20min), b) 60min e c) 

240min e submetido a um tratamento térmico de sensitização na temperatura 700ºC por 

72h. 

 

(a) 

(b) 

 (c) 
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7. Conclusão 

 

Ambos os aços na condição como recebido apresentaram uma alta 

resistência a sensitização quando comparados a aços inoxidáveis austeníticos 

pesquisados na literatura. Os materiais estudados apresentaram ausência de 

precipitados de carbonetos de cromo nas temperaturas analisadas de 400°C, 500°C 

e 600°C durante os tempos de 1h, 12h, 24h, 48h, 72h e 96h. Apenas a partir da 

temperatura de 700°C, durante o tempo de 48h, é que foi constatado o inicio do 

processo de precipitação. 

A chapa do aço AISI 317L como recebido, apesar do menor teor de carbono, 

apresentou uma maior sensitização, em comparação ao aço AISI 317, na condição 

de 700ºC nos tempos de 48h, 72h e 96h. O fato do aço AISI 317L apresentar, em 

sua condição como recebida, deformações em sua microestrutura, possivelmente 

provenientes do processo de laminação, fez com que ele tivesse sua resistência à 

sensitização reduzida. 

Através do tratamento de solubilização e dos ensaios eletroquímicos de 

reativação potenciocinética (DL-EPR) constatou-se que as ilhas alongadas na 

direção da laminação presentes no aço AISI 317L como recebido, atuaram como um 

fator que aumentou a suscetibilidade ao fenômeno da sensitização, tornando o 

material mais propício à corrosão intergranular.  

O aço AISI 317 teve sua susceptibilidade à sensitização aumentada no  

tratamento  de solubilização durante os tempos de permanência de 20 minutos e 60 

minutos, em decorrência do efeito do aumento do  tamanho de grão em 

disponibilizar maior quantidade de carbono em uma área superficial menor, e com 

isso, formar mais núcleos de carbonetos nos contornos de grão. Apenas no tempo 

de permanência de 240 minutos os efeitos cinéticos de difusão do cromo retardaram 

a precipitação, fazendo com que o material se apresentasse menos sensitizado. 

A solubilização aumentou a resistência à sensitização do aço AISI 317L, na 

temperatura de 1100ºC e nos tempos escolhidos de 20, 60 e 240 minutos, com o 

tratamento durante o tempo de 60 minutos resultando em um material não 

sensitizado. Mesmo com o aumento do tamanho de grão, a baixa disponibilidade de 
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carbono do aço AISI 317L associada ao maior tempo de difusão do cromo, 

contribuíram para o material apresentar um atraso no início da sensitização. 
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