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Resumo 

Aços inoxidáveis austeníticos são bem conhecidos por sua resistência à corrosão e por 

apresentarem boas propriedades mecânicas a temperaturas altas. Estes aços estão 

sujeitos à corrosão intergranular causada pela segregação de carbono no contorno de 

grão formando carbonetos M23C6 ricos em cromo. A região próxima ao contorno de grão 

se torna mais pobre em cromo e susceptível à corrosão. Diz-se que esta região está 

sensitizada. Para evitar este problema, elementos estabilizantes como Ti (AISI 321) e Nb 

(AISI 347) são adicionados para causar a formação de TiC ou NbC, que reduzem o 

conteúdo de carbono em solução sólida. Mesmo com a utilização de aços estabilizados, 

para certas condições de temperatura, ocorre a segregação dos carbonetos ricos em 

cromo para a região dos contornos de grão, tornando necessário tratar termicamente o 

aço anteriormente à sua utilização. Neste trabalho foi estudado o comportamento do aço 

ASTM A312 TP321 a partir do estado como recebido e submetido às temperaturas de 

380ºC e 600ºC por diferentes períodos. Foi também estudada uma temperatura de 

solubilização que minimizasse a sensitização deste material para posterior operação à 

600ºC, tanto para o material no estado como recebido, como para material após um ano 

de operação na indústria petroquímica. Foram realizados tratamentos térmicos de 

solubilização à 900, 950, 1000 e 1050ºC em seguida as amostras foram submetidas à 

600ºC por 15 minutos, 3, 10, 50 e 100 horas. Após cada tratamento foi realizada uma 

caracterização microestrutural por técnicas de microscopia eletrônica de varredura e 

microscopia ótica. Foram então realizados ensaios de reativação potenciocinética para 

avaliar o grau de sensitização das amostras. A exposição de amostras de aço ASTM A312 

TP321 à temperatura de 600ºC acarretou na sensitização das mesmas, porém sua 

exposição à 380ºC não veio a causar este mesmo efeito. O tratamento térmico de 

solubilização à 900ºC anteriormente a exposição à 600ºC teve efeito no sentido de reduzir 

a sensitização deste material, mostrando ser o mais indicado para estas condições de 

utilização.  

Palavras chave: aço ASTM A312 TP321, sensitização, solubilização. 
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Abstract 

The austenitic stainless steels are well known for their good corrosion resistance and 

mechanical properties at high temperatures. These steels can suffer intergranular attack 

caused by the carbon segregation at the grain boundaries forming chromium rich M23C6 

carbides leading to Cr-depletion near grain boundaries regions. The region close to the 

grain boundaries gets susceptible to corrosion because of the chromium deficiency. This 

region is then called sensitized. In order to avoid this problem, stabilizing elements like Ti 

(AISI 321) and Nb (AISI 347) are added to cause TiC or NbC formation then reducing 

carbon content in solid solution. Even with the use of stabilized steels, for certain 

temperature conditions the carbide segregation to the grain boundaries area can occur, 

making it necessary to heat treat the steel prior to its use. This work studied the ASTM 

A312 TP321 behavior from an as received condition, submitted to 380ºC and 600ºC for 

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

could minimize the sensitization level of this material for operation at 600ºC, both for the 

material in the as received condition and after one year operation in the petrochemical 

industry. The samples were heat treated at the temperatures of 900, 950, 1000 e 1050ºC 

and then submitted to 600ºC for 15 minutes, 3, 10, 50 and 100 hours. After each heat 

treatment a micro structural characterization was held using both a metallurgical and a 

scanning electron microscope. The sensitization level of the samples was then 

investigated with an electrochemical potentiokinetic reactivation method. The exposure of 

the ASTM A312 TP321 steel samples to 600ºC lead to sensitization, but it did not happen 

when they were exposed to 380ºC. The solution anneal heat treatment at 900ºC prior to 

the exposure to 600ºC has achieved improvements in reducing sensitization of this 

material, indicating be the most beneficial for these operation condition.  

Key words: ASTM A312 TP321 steel, sensitization, solution anneal. 
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1. Introdução  

 

1.1 Posicionamento do problema 

Os aços inoxidáveis austeníticos são bem conhecidos por sua resistência à 

corrosão e por apresentarem boas propriedades mecânicas em temperaturas altas. Estes 

aços estão sujeitos à corrosão intergranular causada pela segregação de carbono no 

contorno de grão formando carbonetos M23C6 ricos em cromo. A região próxima ao 

contorno de grão se torna mais pobre em cromo e susceptível à corrosão. Diz-se que esta 

região está sensitizada [1].  

Para evitar este problema, elementos estabilizantes como Ti (AISI 321) e Nb (AISI 

347) são adicionados para causar a formação de TiC ou NbC, que reduzem o conteúdo de 

carbono em solução sólida [1].  

Em temperaturas abaixo de 850oC, a solubilidade do carbono na austenita cai 

abaixo de 0,03% e a exposição à temperaturas no intervalo de 450oC a 800oC resulta na 

precipitação de carbonetos e consequentemente na sensitização deste aço. A sensitização 

pode ser conseqüência de um resfriamento lento após exposição a temperaturas em torno 

de 1000o C ou após um processo de soldagem [1]. 

Os aços AISI 321 e 347 são estabilizados, mas se o material não receber 

tratamento térmico correto durante fabricação ou se durante a operação atingir 

temperatura de sensitização, este poderá sofrer sensitização e isto poderá causar falha 

prematura no equipamento e/ou componentes [2,3]. 

Os aços inoxidáveis austeníticos, entre os quais se encontra o AISI 321, são 

usados para operações a altas temperaturas e que contenham H2S, condições para as 

quais possuem excelentes propriedades. No entanto, se o aço estiver sensitizado, poderá 

ocorrer a fragilização do mesmo, resultando na falha do componente prematuramente. Há 

casos de fratura intergranular por corrosão sob tensão, onde o agente responsável pelo 

ataque é o ácido politiônico, H2SxO6, com “x” variando de 3 a 6 [4]. 
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No processo de refino de petróleo, é necessário dessulfurar petróleo que contenha 

até  5% em peso de S. Durante uma parada da unidade, pode ocorrer a formação de 

ácido politiônico e o risco de corrosão sob tensão é bastante elevado. O ácido politiônico 

se forma durante a hidrólise de sulfeto de ferro e devido à presença de água e de 

oxigênio do ar [2]. A presença de vapor d’água e de oxigênio ocorre durante as paradas 

dos equipamentos quer seja para manutenção ou por falha no processo de operação.  

A minimização dos efeitos do ácido politiônico segue duas linhas: uma primeira 

trata-se de evitar a entrada de ar nas tubulações durante as paradas injetando-se gás 

inerte sob pressão e também eliminando-se fontes externas que possam vir a depositar 

enxofre sobre os equipamentos em questão; a outra linha é ordem metalúrgica e baseia-

se na utilização de aços inoxidáveis estabilizados com Ti (AISI 321) e Nb (AISI 347) [3]. 

A temperatura de operação pode atingir temperaturas de até 600ºC por certos 

períodos de tempo. No caso de uma parada da unidade, há a formação de ácido 

politiônico e o risco de corrosão sob tensão é bastante elevado. A serpentina do forno de 

pré-aquecimento do aparelho hidro-dessulfurizador de petróleo, que opera a 380ºC é 

fabricada com tubos sem costura, laminados e extrudados, ASTM A312 TP321 [5]. Esta 

serpentina pode atingir temperaturas da ordem de 600ºC, temperatura esta que coloca o 

material, mesmo estabilizado, na faixa de temperaturas de sensitização, podendo levar o 

aço a ter sua resistência à corrosão intergranular diminuída. A união destes fatores: 

sensitização do material e presença de ambiente agressivo podem levar à ocorrência de 

corrosão sob tensão, o que nos leva a investigar tratamentos térmicos que possam evitar 

ou minimizar os efeitos da sensitização de aços inoxidáveis ASTM A312 TP321 [5] nas 

temperaturas as quais este material será submetido na usina. Apesar de o projeto de 

utilização destes materiais ser de 430ºC, os  mesmos podem atingir, em virtude de falhas 

operacionais e por curtos espaços de tempo, temperaturas da ordem de 600ºC em 

operação. 

Tais evidências nos levam a investigar o comportamento deste material (ASTM 

A312 TP321 [5]) quando submetido à temperatura de 600ºC por diferentes períodos de 

tempo e um tratamento térmico que possa vir a minimizar ou impedir a sensitização do 

mesmo. 
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1.2 Objetivos  

Este trabalho tem os seguintes objetivos: 

• Estudar os efeitos da exposição do aço ASTM A312 TP321 [5] a uma 

temperatura de 600ºC. 

• Estudar uma temperatura de solubilização para os aços ASTM A312 TP321 [5] 

para que possam atingir temperaturas de operação de até 600ºC de modo a 

se evitar a sensitização e uma possível ocorrência de corrosão intergranular. 

• Estudar os efeitos da exposição do aço ASTM A312 TP321 [5] a uma 

temperatura de 380ºC, sua temperatura de operação na indústria. 

• Estudar os efeitos de um tratamento térmico de solubilização em aço 

ASTM312 TP321 [5] após 01 ano de operação em indústria do setor 

petroquímico para simular um reparo. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Um breve histórico do desenvolvimento dos aços inoxidáveis 

A extração e a transformação do ferro e do aço, nos seus cerca de cinco mil anos 

de história, sofreram um enorme e contínuo desenvolvimento. No início do século 

passado, a experiência das gerações anteriores passou a ser reavaliada de uma maneira 

sistemática e científica. Apesar deste esforço dos metalurgistas, um problema 

permaneceu sem solução até o início do século XX: os objetos de ferro e aço não eram 

suficientemente resistentes à corrosão. 

O descobrimento dos aços inoxidáveis significou um grande avanço no 

desenvolvimento de materiais resistentes à corrosão e à oxidação. Os aços austeníticos 

eram, todavia, suscetíveis à chamada corrosão intergranular, causada pelo 

empobrecimento em cromo das regiões adjacentes aos contornos de grão devido à 

precipitação nestes locais de carboneto M23C6, na época conhecido como Cr4C (em 1933, 

Westgren mostrou que a fórmula correta era Cr23C6). Duas abordagens foram tentadas 

por Strauβ, Schottky e Hinnüber e outros pesquisadores, por volta de 1930, para 

solucionar este problema; redução do teor de carbono e adição de elementos com maior 

afinidade pelo carbono que o cromo, principalmente nióbio, tântalo, titânio e vanádio [6]. 

O desenvolvimento dos aços inoxidáveis não parou por aí. Hoje, as normas de 

cada país apresentam dezenas de composições diferentes desenvolvidas para aplicações e 

exigências específicas, conforme figura 2.1 para os aços da norma americana AISI [6]. 

A ampla utilização dos aços inoxidáveis austeníticos deve-se a uma combinação 

favorável das propriedades, tais como: resistência a corrosão e à oxidação, resistência 

mecânica a quente, trabalhabilidade e soldabilidade. Não é somente a matriz austenítica 

que determina as propriedades destes materiais. Numerosas fases, tais como ferrita δ, 

carbonetos, fases intermetálicas, nitretos, sulfetos, boretos e martensitas induzidas por 

deformação, podem estar presentes na microestrutura dos aços inoxidáveis austeníticos. 
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A quantidade, o tamanho, a distribuição e a forma destas fases têm influência marcante 

nas propriedades do material [6]. 

   

 

2.2 Aços inoxidáveis 

Os aços inoxidáveis são ligas a base de ferro que contêm ao menos 10,5% de 

cromo [7]. Alguns aços inoxidáveis possuem teores de cromo superiores a 30% ou teores 

de ferro inferiores a 50%. Estes aços possuem a característica de serem inoxidáveis 

através da formação de um filme invisível e aderente de óxido de cromo. Outros 

elementos são adicionados para melhorar suas propriedades características, incluem 

Figura 2.1 - Modificações de composição a partir do aço inoxidável austenítico AISI 
321 visando propriedades especiais [6]. 
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níquel, molibdênio, cobre, titânio, alumínio, silício, nióbio, nitrogênio, enxofre e selênio. O 

carbono está presente em teores variando de 0,03% a mais de 1% em alguns aços 

martensíticos.  

 A seleção de aços inoxidáveis deve ser baseada em resistência a corrosão, 

características de fabricação, disponibilidade, propriedades mecânicas em faixas 

específicas de temperatura e custo do produto. No entanto, a resistência à corrosão e as 

propriedades mecânicas são os fatores mais importantes na seleção dos aços inoxidáveis. 

 

2.2.1 Classificação dos aços inoxidáveis 

Os aços inoxidáveis são comumente classificados em cinco grupos: 

• Martensíticos; 

• Ferríticos; 

• Austeníticos; 

• Duplex (austenítico-ferríticos); 

• Endurecidos por precipitação. 

 

2.2.2 Aços inoxidáveis martensíticos 

São essencialmente ligas de cromo e carbono que possuem uma estrutura 

cristalina cúbica de corpo centrado (CCC) distorcida (martensítica). São ligas 

ferromagnéticas, temperáveis e são geralmente resistentes à corrosão somente em 

ambientes pouco agressivos ou de média agressividade. O teor de cromo está na faixa de 

10,5 a 18% e o teor de carbono deverá ser superior a 1,2%. Os teores de cromo e 

carbono são balanceados para garantir uma estrutura martensítica após têmpera. Os 

carbonetos em excesso deverão estar presentes para aumentar a resistência ao 

revestimento ou para manter arestas cortantes, como no caso das facas. Pequenas 

quantidades de níquel devem ser adicionadas para se melhorar a resistência à corrosão 

em alguns meios e melhorar a tenacidade. Enxofre ou selênio é adicionado para se 

melhorar a usinabilidade [7]. 
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2.2.3 Aços inoxidáveis ferríticos 

São essencialmente ligas que contêm cromo com uma estrutura cristalina cúbica 

de corpo centrado (CCC). O teor de cromo está na faixa de 10,5 a 30%. Alguns tipos 

podem conter molibidênio, silício, alumínio, titânio e nióbio para conferir ao aço 

características particulares. São ligas ferromagnéticas. Possuem boa ductilidade e 

estampabilidade, mas não possuem boa resistência a altas temperaturas, se comparados 

com aços austeníticos [7]. 

 

2.2.4 Aços inoxidáveis austeníticos 

Possuem uma estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC). Esta estrutura é 

obtida através do uso de elementos austenitizantes, que expandem o campo austenítico, 

como o níquel, manganês e nitrogênio. São essencialmente não magnéticos na condição 

de recozido e só podem ter sua resistência aumentada através de trabalho a frio. 

Normalmente possuem excelentes propriedades criogênicas e boa resistência a altas 

temperaturas. O teor de cromo geralmente varia de 16 a 26%; níquel aproximadamente 

35% e manganês aproximadamente 15% [7]. A série 2xx contém nitrogênio, 4 a 15,5% 

de manganês e até 7% de níquel. A série 3xx contém maiores teores de níquel e até 2% 

de manganês. Molibidênio, cobre, silício, alumínio, titânio e nióbio podem ser adicionados 

para conferir características como resistência à corrosão por pites ou resistência à 

oxidação. Enxofre ou selênio é adicionado em alguns aços para melhorar as propriedades 

de usinabilidade [7]. 

 

2.2.5 Aços inoxidáveis duplex 

Possuem uma estrutura mista de ferrita CCC e austenita CFC. A quantidade exata 

de cada fase presente é função da composição e do tratamento térmico. A maioria das 

ligas possui aproximadamente quantidades iguais de cada fase na condição de recozido. 

Os principais elementos de liga são cromo e níquel, mas nitrogênio, molibidênio, silício, 

cobre e tungstênio podem ser adicionados para um balanço do controle estrutural e para 

dar uma melhoria em certas características de resistência a corrosão [7]. 

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis duplex é semelhante àquela dos aços 

austeníticos com teores de elementos de liga similares. No entanto, os aços duplex 
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possuem resistência a tração, limite de escoamento e resistência à corrosão sob tensão 

melhores do que os aços austeníticos [7]. 

 

2.2.6 Aços inoxidáveis endurecidos por precipitação  

São ligas de cromo-níquel que possuem elemento para aumento de resistência 

(endurecimento) por precipitação como cobre, alumínio ou titânio. Podem ser austeníticos 

ou martensíticos na condição de recozido. Aqueles austeníticos na condição de recozido 

são freqüentemente transformáveis em martensíticos através de tratamentos térmicos, 

algumas vezes com tratamentos subzero. Na maioria dos casos, estes aços atingem uma 

alta resistência através do aumento de resistência por precipitação na estrutura 

martensítica [7]. 

 

2.2.7 Principais aços inoxidáveis padronizados 

Em cada um dos três grupos originais de aços inoxidáveis - austenítico, ferrítico e 

martensítico – existe uma composição que representa o básico, a liga de uso geral. Todas 

as outras composições derivam desta liga básica, com variações na composição sendo 

feitas para se melhorar determinadas propriedades específicas [6].  

 

2.3 Seleção de aços inoxidáveis 

O primeiro passo para a utilização adequada de um aço inoxidável é a sua correta 

seleção. Existem diversos tipos de aços inoxidáveis que diferem entre si em composição, 

resistência a corrosão, propriedades mecânicas e físicas, e, por esta razão, há aplicações 

específicas para diferentes categorias de aços inoxidáveis, devendo estes estar 

corretamente selecionados para o tipo de aplicação em questão.  

Algumas propriedades são de grande importância na seleção de aços inoxidáveis, 

destacando-se: 

• Resistência à corrosão; 

• Limite de resistência e ductilidade a temperatura ambiente e a temperatura de 

operação; 
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• Conformabilidade com técnicas de fabricação desejadas; 

• Conformabilidade com os procedimentos de limpeza existentes; 

• Estabilidade das propriedades em operação; 

• Tenacidade; 

• Resistência à abrasão e erosão; 

• Propriedades magnéticas; 

• Condutividade térmica; 

• Resistividade elétrica 

• Acabamento superficial e refletividade; 

• Capacidade de manter arestas cortantes (agudez). 
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2.3.1 Resistência à corrosão  

A resistência à corrosão destas ligas está associada ao fenômeno de passivação, 

isto é, à formação de uma camada de óxidos mistos (de ferro, de cromo e de outros 

elementos de liga) e a dissolução desta camada no meio corrosivo. A formação ou não 

desta camada, sua impermeabilidade e sua taxa de dissolução no meio corrosivo, 

controlarão a resistência à corrosão (medida em perda de peso/área/unidade de tempo) 

do material, no meio corrosivo em questão [8].  

A resistência à corrosão é freqüentemente a propriedade mais importante em um 

aço inoxidável, mas também é geralmente a mais difícil de se obter para uma 

determinada aplicação. A resistência à corrosão química de uma maneira geral é 

relativamente de fácil obtenção, porém os ambientes nos quais estes aços estão sendo 

empregados nos dias atuais se tornaram muito complexos.     

As formas gerais de corrosão são geralmente menos sérias do que as formas 

localizadas, como: 

• Corrosão sob tensão; 

• Corrosão em trincas, em pequenos espaços ou sob depósitos; 

• Corrosão por pites; 

• Ataque intergranular em materiais sensitizados, como na zona termicamente 

afetada (ZTA) pelo processo de soldagem.  

Estes tipos localizados de corrosão podem causar falhas inesperadas e, algumas 

vezes, catastróficas, ao passo que o restante da estrutura permaneça em perfeitas 

condições de operação. Por esta razão devem ser cuidadosamente estudados e 

considerados durante o projeto e seleção do tipo correto de aço inoxidável a ser usado. 
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2.4 Aços inoxidáveis austeníticos 

 

2.4.1 Influência dos elementos de liga nas ligas ferro-carbono 

Os sistemas de equilíbrio binários do ferro dividem-se em quatro categorias 

principais: sistemas de domínio γ aberto e fechado, e sistemas de domínio γ contraído e 

expandido. Segundo esta classificação, os elementos de liga podem influenciar o 

diagrama de equilíbrio de duas formas: 

• Expandindo o domínio γ e promovendo a formação de austenita até limites de 

composição mais amplos, aumentando a faixa de temperatura na qual a 

austenita é estável – são os elementos estabilizadores de austenita; 

• Contraindo o domínio γ e promovendo formação de ferrita até limites de 

composição mais amplos, restringem a formação da austenita, favorecendo a 

expansão do campo ferrítico – são os elementos estabilizadores de ferrita. 

A forma do diagrama depende da estrutura eletrônica dos elementos de liga, o 

que tem a ver com as posições relativas na tabela periódica [9]. 

Classe 1: campo austenítico aberto - a este grupo pertencem elementos de liga 

importantes como o níquel, manganês, cobalto e os metais inertes rutênio, ródio, paládio, 

ósmio, irídio e platina. Tanto o níquel como o manganês, quando adicionados em 

concentrações suficientemente altas, eliminam por completo a fase ferro-α cúbica de 

corpo centrado e a substituem, até a temperatura ambiente, pela fase γ. 

Conseqüentemente, o níquel e o manganês são elementos úteis na formulação de aços 

austeníticos [9].  

 

Figura 2.2 – Diagrama de fase de ligas de ferro classe 
1 – Campo austenítico aberto [9]. 
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Classe 2: campo austenítico expandido – o carbono e o nitrogênio são os 

elementos mais importantes deste grupo. O domínio da fase γ se expande, mas seu 

intervalo de existência é interrompido pela formação de compostos. O cobre, o zinco e o 

ouro têm efeito semelhante [9]. 

 

 

Classe 3: campo austenítico fechado – muitos elementos restringem a formação do 

ferro γ, provocando a contração do campo austenítico, e originando uma pequena região 

designada ilha gama (figura 2.4). O silício, o alumínio, o berílio e o fósforo, em conjunto 

com os elementos forte formadores de carbonetos titânio, vanádio, molibdênio e cromo 

se enquadram neste grupo [9]. 

 

 

Figura 2.3 - Diagrama de fase de ligas de ferro 
classe 2 – Campo austenítico aberto [9]. 
 

Figura 2.4 - Diagrama de fase de ligas de ferro 
classe 3 – campo austenítico fechado [9]. 
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Classe 4: campo austenítico contraído – a ilha gama se contrai fortemente, mas há 

agora formação de compostos. O principal elemento deste grupo é o boro, em conjunto 

com tântalo, nióbio e zircônio, todos formadores de carbonetos [9]. 

 

 

 

A figura 2.6 abaixo apresenta as tendências relativas dos elementos de liga para 

formação de austenita e da ferrita. 

 

  

 

Figura 2.5 - Diagrama de fase de ligas de ferro 
classe 4 – campo austenítico contraído [9]. 
 

Figura 2.6 – Tendência relativa dos elementos de liga, em 
termos de entalpia, para formação da ferrita e da austenita [8].
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2.4.2 Influência dos elementos de liga na formação da austenita 

Para o estudo do efeito dos elementos de liga na austenita deve -se recorrer a 

diagramas ternários, porém, pela dificuldade de sua acomodação em páginas de livros, 

recorre-se a diagramas binários, onde se fixa a composição do elemento de liga e 

trabalha-se com temperatura e porcentagem de carbono. Porém, para se obter a 

temperatura de austenitização dos aços com porcentagens variadas de cromo seriam 

necessários vários diagramas destes. Em vez disso utiliza-se, na prática, diagramas que 

fornecem os limites da austenita pura ( campo austenítico) em função das percentagens 

de carbono e do elemento de liga como mostrado na figura 2.7 abaixo para o cromo [8].  

 

 

 

 

Existem elementos que restringem rapidamente o campo austenítico com o 

aumento de sua concentração no aço (por exempl o; Ti, Si, Mo e Cr), enquanto outros 

expandem este campo ou não exercem muita influência sobre ele, como é mostrado na 

figura 2.8 [8]. 

 

Figura 2.7 – Diagrama Fe-C mostrando o efeito da 
adição de cromo nos limites do campo austenítico [8]. 
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Para uma comparação dos efeitos causados pelos vários elementos de liga no 

campo austenítico, utiliza-se 1150ºC como temperatura básica, que é a temperatura onde 

ocorre a solubilidade máxima de carbono na austenita, conforme indica a figura 2.9 [8]. 

As regiões abaixo das curvas de cada elemento indicam o campo de estabilidade da 

austenita. Observa -se na figura a seqüência de elementos que tendem a formar campos 

austeníticos maiores: Ti, V, Mo, Si, W, Cr, Ni e Mn [8]. 

 
Figura 2.9 - Limites do campo austenítico a 1150ºC 
para vários elementos. A área abaixo da curva 
representa a austenita [8]. 

Figura 2.8 – Diagrama Fe-C mostrando o efeito de elementos 
que exercem pouca influência nos limites do campo 
austenítico [8]. 
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2.4.3 O sistema ferro-cromo 

A figura 2.10 apresenta o diagrama de equilíbrio Fe-Cr. Neste diagrama pode-se 

verificar que, para qualquer relação Fe-Cr, a solidificação se inicia com a formação de 

ferrita, que, quando é proveniente da solidificação, é denominada ferrita δ [6]. 

Por ser um elemento ferritizante, o cromo reduz o campo de existência da 

austenita (γ), estabilizando a ferrita para teores superiores a 13% no sistema Fe-Cr [6]. 

 

 

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

temperatura (850 a 1400ºC) e para teores máximos de cromo de 12%, a partir do qual, a 

qualquer temperatura, haveria a presença de ferrita. A transformação α/γ que para o 

ferro se dá a 910ºC [11], decresce à medida que se eleva o teor de cromo, até atingir 

850ºC, correspondendo a 8% Cr. Teores crescentes de cromo elevam a temperatura de 

transformação α/γ progressivamente até 1000ºC, para composições contendo 13% Cr 

[6]. 

Os campos de existência de austenita e austenita mais ferrita no sistema Fe-Cr 

podem ser deslocados para maiores teores de cromo na presença de elementos 

austenitizantes, sendo importantes, neste sentido, os elementos intersticiais carbono e 

nitrogênio [8], normalmente presentes em ligas comerciais, como é apresentado na figura 

a seguir. 

Figura 2.10 – Diagrama de equilíbrio Fe-Cr [10].
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Verifica-se na figura acima (2.11), que a presença de pequenos teores de C e N 

são suficientes para ampliar o campo austenítico, que poderá estender-se para cerca de 

26% Cr na presença de combinações de 0,19% C e 0,02% N ou 0,25% N e 0,05% C. 

Constata-se ainda que a temperatura de transformação α/γ aumenta à medida que os 

campos γ e α+γ são deslocados para teores mais elevados de cromo, atingindo até 

1250ºC neste caso [6]. 

Figura 2.11 – Ampliação do campo austenítico do sistema Fe-Cr 
para diferentes teores de carbono e nitrogênio 2.11 [11]. 
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2.4.4 O sistema ferro-cromo-níquel 

A adição de carbono à liga binária Fe-Cr expande a ilha-γ até teores mais altos de 

cromo e, até 0,3% C alarga também o domínio da fase α+γ. Vejamos o que acontece 

quando se adicionam quantidades crescentes de carbono a um aço com 18% Cr. Até 

0,04% C é totalmente ferrítico (figura 2.12 [9]) e não pode ser transformado. Entre 0,08 

e 0,22% C há possibilidade de transformação parcial em estruturas α+γ. Acima de 0,4% 

C, o aço pode ser totalmente austenítico (figura 2.13 [9]) desde que seja arrefecido 

rapidamente a partir da ilha -γ [9]. 

O segundo efeito do carbono é o de produzir carbonetos na estrutura, como visto 

na figura 2.14 [9]: 

K0 = M3C    K1 = M23C6    K2 = M7C3. 

O carboneto M23C6 é o mais importante entre os que se formam nos aços 

austeníticos, podendo ter uma influência notória na resistência à corrosão. 

 

 

 

 

Figura 2.12 - Efeito do carbono no diagrama 
Fe-Cr: 0,05% C [9]. 

Cromo (%)  

 

(º
C

) 
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Quando se adiciona níquel a uma liga de baixo carbono e 18% Cr, dá-se a 

expansão do campo austenítico, até que, para cerca de 8% Ni, a fase γ é estável até à 

temperatura ambiente (figura 2.14 [8]); esta é a origem do conhecido grupo de aços 

austeníticos 18% Cr - 8% Ni, ou simplesmente 18/8. Esta composição especial 

corresponde ao menor teor de níquel capaz de tornar estável a austenita a temperatura 

ambiente [9].  

 

 

Figura 2.13 - Efeito do carbono no diagrama 
Fe-Cr: 0,4% C [9]. 
 

Cromo (%)  
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Para teores de cromo maiores ou menores que 18%, será necessário mais níquel. 

Por exemplo, nos aços mais resistentes à corrosão, com maior teor de Cr (25%), será 

necessário um teor de níquel de cerca de 15% para se reter a austenita à temperatura 

ambiente. 

A figura 2.14 [9] mostra também que existe o carboneto M23C6 abaixo de 900ºC, 

aproximadamente. No entanto, se o aço for a 1100-1150ºC, o carboneto dissolve -se e, 

em uma têmpera subseqüente obtém-se um austenita isenta de precipitados. Em um 

aquecimento posterior em um intervalo entre 550-750ºC há precipitação de M23C6 

preferencialmente nos contornos de grão e esta precipitação poderá exercer um efeito 

nefasto nas propriedades mecânicas desse aço [9]. A precipitação de carbonetos poderá 

levar a um fenômeno conhecido como sensitização, que pode vir a causar corrosão 

intergranular em alguns ambientes [1]. 

O manganês expande a ilha -γ e pode ser usado em substituição ao níquel. Não é, 

porém, um estabilizador de γ tão poderoso (cerca de metade do poder do níquel), e 

requer maiores concentrações [9]. 

O nitrogênio e o carbono são poderosos estabilizadores da austenita. Estes se 

dissolvem intersticialmente e são os mais poderosos endurecedores por solução sólida 

[9]. 

Figura 2.14 - Efeito do carbono no diagrama de 
fases de um aço 18Cr - 8Ni [9]. 
 

γγ  + carbonetos

αα  + carbonetos 

 

αα  + γγ + 
carbonetos

Carbono (%)  
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2.4.5 O carboneto de cromo nos aços austeníticos Cr-Ni 

Os aços austeníticos simples contêm normalmente entre 18 e 30% de cromo, 8 a 

20% de níquel e entre 0,03 a 0,1% de carbono. O limite de solubilidade do carbono é 

aproximadamente 0,05% a 800ºC, subindo para 0,5% a 1100ºC. Um tratamento de 

solubilização entre 1050 e 1150ºC colocará todo o carbono em solução, e um posterior 

arrefecimento rápido, a partir destas temperaturas, conduzirá a uma solução sólida 

supersaturada de carbono na austenita à temperatura ambiente. Todavia, um 

arrefecimento lento ou um reaquecimento no intervalo entre 550-800ºC provocará a 

rejeição de carbono da solução, sob forma de carboneto rico em cromo Cr23C6 [9]. 

Este carboneto nucleia preferencialmente nos contornos de grão e, como já foi 

citado, poderá ter um efeito nocivo às propriedades mecânicas do aço. No entanto, o 

resultado mais significativo da precipitação é o empobrecimento de cromo nas regiões 

adjacentes aos contornos de grão [9]. Ocorre então uma forma clássica de corrosão 

intergranular [9]. 

Há vários processos que permitem reduzir ou eliminar a formação de Cr23C6.  

Utiliza-se o termo estabilização para se designar estes processos [9], entre eles: 

• Tratamento de solubilização após procedimento de soldagem: o aço é 

reaquecido a 950-1100ºC a fim de dissolver o carboneto, seguido de um 

resfriamento rápido, evitando uma posterior precipitação; 

• Redução do teor de carbono: pode-se reduzir a menos de 0,03% C com 

modernos processos siderúrgicos. A imunidade completa em relação à 

corrosão intergranular nos aços 18/8 obriga a um teor de carbono inferior a 

0,02%; 

• Utilização de elementos fortemente formadores de carbonetos Nb e Ti: o 

nióbio e o titânio formam carbonetos muito mais estáveis que o Cr23C6 e 

combinam-se preferencialmente com o carbono livre, diminuindo a 

possibilidade de nucleação de Cr23C6.  
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A figura 2.15 apresenta uma fotografia de um tubo de aço ASTM A312 TP321 

provavelmente sensitizado que sofreu um processo de corrosão sob tensão e veio a 

romper durante operação em indústria do setor petroquímico, e que veio a falhar 

prematuramente e em uma região afastada de soldas.  

 

 

 
Figura 2.15 – Tubo de aço ASTM A312 TP321 rompido durante 

operação. 
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2.4.6 Precipitação de carbonetos de nióbio e titânio 

Na prática se adiciona nióbio e titânio em quantidade suficiente para se combinar 

com todo o carbono do aço. As adições são, porém, feitas em excesso a fim de 

permitirem uma certa solução sólida de titânio ou de nióbio existentes e para combinação 

com nitrogênio que porventura exista. Os carbonetos de Nb e Ti são muito menos 

solúveis na austenita do que os carbonetos de cromo, pois se formam a temperaturas 

muito mais altas, sob forma de partículas relativamente estáveis. É conveniente que estas 

partículas permaneçam relativamente inertes no decurso de tratamentos térmicos 

industriais que envolvam temperaturas de solubilização não superiores à 1050ºC, a fim de 

minimizar a nucleação de Cr23C6. Acontece, porém, que o TiC e o NbC têm uma certa 

solubilidade na austenita à 1050ºC e podem precipitar à temperaturas mais baixas. 

Durante os processos de alta temperatura como a soldagem, estes carbonetos dissolvem-

se mais na austenita e podem vir a precipitar depois a temperaturas mais baixas, isto 

quer dizer que nem sempre formam dispersões inertes e sofrem freqüentemente uma 

redistribuição por tratamento térmico. Têm, no entanto, a grande vantagem de não 

esvaziar a matriz de cromo, particularmente nas regiões sensíveis, como os contornos de 

grão. A capacidade de formar dispersões destes carbonetos tem outra vantagem, na 

medida que estas dispersões permanecem muito finas em temperaturas no intervalo de 

500-750ºC, o que possibilita o endurecimento por dispersão dos aços austeníticos, com 

conseqüente aumento de resistência neste intervalo de temperatura. O desenvolvimento 

de aços austeníticos resistentes à fluência está diretamente relacionado com as 

propriedades destas dispersões de carbonetos [9]. 
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2.4.7 Avaliação de sensitização  

A norma ASTM A 262 93a [12] apresenta as seguintes microestruturas para 

avaliação de sensitização em aços inoxidáveis austeníticos:  

• Estrutura “Step” è degraus entre grãos, não há sensitização; 

• Estrutura “Dual” è ditches nos contornos de grão, mas não chegam a 

circundar-los completamente; 

• Estrutura “Ditch” è um ou mais grãos completamente circundado por ditches. 

 A figura 2.16, 2.17 e 2.18 apresentam micrografias destas estruturas citadas na 

norma ASTM A 262 93a  [12]. 

 
 
 

 
 
 

Figura 2.16 –Estrutura “step” 500X [12]. 

Figura 2.17 – Estrutura “dual”  250X [12]. 
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A avaliação microestrutural de amostras contendo estruturas “step” ou àquelas 

que apresentam os grãos completamente rodeados por “ditches” pode ser feita de 

maneira rápida e direta. Nos casos onde aparecem estruturas do tipo “dual”, será 

necessário efetuar uma investigação mais extensiva. Se for encontrado um grão 

completamente rodeado por “ditches”, esta estrutura deverá ser classificada como “ditch” 

[12]. 

A figura 2.19 apresenta a micrografia de um aço 316 envelhecido, onde são 

destacados por setas os carbonetos precipitados ao longo dos contornos de grão, 

formando praticamente uma rede contínua. 

 
 

 

Figura 2.18 – Estrutura “ditches” 500X [12]. 

Figura 2.19 – Carbonetos M23C6 precipitados 
nos contornos de grão de um aço 316
envelhecido 1000X [13]. 
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Outro método de avaliação de sensitização utilizado para a avaliação de 

sensitização em aços inoxidáveis é o da reativação potenciocinética [14]. 

A medição da quantidade de carga elétrica gerada durante a reativação 

eletroquímica de um potencial na região passiva até o potencial de corrosão tem sido 

usado para detectar susceptibilidade ao ataque intergranular associado com a 

precipitação de carbonetos de cromo nos contornos de grão. Para este ensaio, chamado 

de técnica eletroquímica de reativação potenciocinética, foi utilizado o método DL-EPR 

(Double Loop Electrochemical Potentiokinetic Reactivation Method). A superfície  do corpo 

de prova é polarizada anodicamente através da região ativa anteriormente à varredura de 

reativação, na direção oposta, ser conduzida. Neste experimento, o grau de sensitização é 

medido pela determinação da razão entre a máxima corrente gerada pela varredura de 

reativação e a máxima corrente gerada pela corrente de ativação: Ir/Ia [14]. Isto está 

exemplificado na figura 2.20 abaixo.  

 
 

Este método baseia-se no fato de que, ao diminuir-se o potencial aplicado ao 

material, a partir de uma condição onde este se apresentava completamente apassivado, 

haverá uma redução da película passiva preferencialmente nas zonas empobrecidas em 

cromo. 

Figura 2.20 – Diagrama esquemático do 
Ensaio DL-EPR. 



Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

 

 

27

 

2.4.8 Tratamentos térmicos para aços inoxidáveis austeníticos 

Tratamentos térmicos para aços inoxidáveis austeníticos servem para produzir 

mudanças nas condições físicas, nas propriedades mecânicas, para melhorar os níveis de 

tensões residuais e para restaurar a capacidade máxima de resistência à corrosão, 

quando esta tiver sido afetada durante a fabricação ou aquecimento prévio [15]. 

O tratamento térmico de solubilização é uma espécie de têmpera e visa garantir a 

manutenção da estrutura austenítica à temperatura ambiente. Consiste em aquecer-se 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 à temperatura, resfriar rapidamente. O 

resfriamento deve ser rápido para evitar a precipitação de carbonetos, a qual acontece na 

faixa 450º - 850ºC [16]. 

A tabela 2.1 indica alguns valores de temperatura para o tratamento de 

solubilização. 

  

 

 
 

O tempo à temperatura depende das dimensões das peças e deve ser o mínimo 

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

resfriamento é em água ou ao ar em peças de espessura muito pequena (décimos de 

milímetros) [16]. 

 

Tabela 2.1 - Faixas de temperaturas para a solubilização 
de alguns aços inoxidáveis austeníticos [16]. 
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Capítulo III  

 

3. Metodologia Experimental  

Foram realizados ensaios metalográficos e eletroquímicos em amostras de tubo 

sem costura fabricado por laminação e extrusão ASTM A 312 TP321 [5], φ2,5 polegadas 

schedule 80 no estado como recebido, objetivando-se primeiramente concluir sobre a 

ocorrência de sensitização após exposição a determinadas temperaturas por diferentes 

períodos de tempo. As condições de temperatura e tempo foram escolhidas de modo a 

simular àquelas as quais o material é exposto durante operação na indústria e durante 

possíveis falhas operacionais. 

Ao final de cada etapa de tratamentos térmicos foram realizados exames 

metalográficos para caracterização micro-estrutural visando a obtenção de conclusões que 

fossem refinando a pesquisa. 

Em uma segunda etapa foram realizados ensaios eletroquímicos de 

susceptibilidade a corrosão intergranular visando uma confirmação dos resultados obtidos 

com as técnicas de microscopia, tanto ótica quanto eletrônica. 

 

3.1 Materiais e Equipamentos 

 

3.1.1 Equipamento  para ensaio de dureza Brinnel 

Foi realizado o ensaio de dureza Brinnel segundo norma ASTM E-10–96 [17] no 

Laboratório de Caracterização de Materiais (Lacam) do Departamento de Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal do Ceará. Para este ensaio foi utilizado o seguinte 

equipamento: 

Durômetro Brinnel com esfera de aço de φ 2,5 mm e carga de 187,5 Kgf. 

3.1.2 Equipamentos e Materiais para os Exames Metalográficos 

Os ensaios metalográficos foram realizados no Laboratório de Caracterização de 

Materiais (Lacam) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do 

Ceará e para sua realização foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos: 

• Cortadeira Discoton – Struers; 
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• Lixadeira Rotativa AROTEC APL- 4D; 

• Lixas de carbeto de silício de granulometria nº 100, 220, 320, 400 e 600; 

• Politriz AROTEC APL - 4; 

• Pasta de diamante para polimento com granulometria  de 3µ e 1µ  Struers; 

• 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 QX-2000.  

 

3.1.3 Equipamentos e Materiais para os Tratamentos Térmicos 

Os tratamentos térmicos foram realizados no Laboratório de Caracterização de 

Materiais (Lacam) do Departamento de Engenharia Mecânica e no Laboratório de 

Eletroquímica do Departamento de Química Analítica e Físico-química da Universidade 

Federal do Ceará, e para sua realização foram utilizados os seguintes materiais e 

equipamentos: 

• Forno de mufla com controlador; 

 

3.1.4 Equipamentos e Materiais para ensaios eletroquímicos 

Os experimentos eletroquímicos foram realizados no Laboratório de Eletroquímica 

do Departamento de Analítica e Físico-química e no Laboratório de Física do Estado Sólido 

do Departamento de Física, ambos da Universidade Federal do Ceará, e para sua 

realização foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos: 

• Potenciostato AUTOLAB PGSTAT 20; 

• Programa para micro-computador G.P.E.S. (General Purpose Eletrochemical 

Systems) versão 4.4 para leitura das medidas eletroquímicas; 

• Célula eletroquímica contendo: 01 becker 150 ml, 01 eletrodo de platina 

(contra-eletrodo), 01 eletrodo de referência (calomelano saturado), 01 capilar 

de Luggin e 01 eletrodo de trabalho contendo o material a ser investigado; 

• Micro-computador ligado ao  potenciostato AUTOLAB PGSTAT 20; 
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• Termômetros para medição da temperatura da solução e ambiente durante o 

ensaio; 

• Solução 3M  H2SO4 + 0,01M  KSCN +  1M NaCl; 

• Cilindro contendo N2 reguladores de pressão; 

• Resina epóxi para embutimento a frio; 

• Tubos de vidro de φ 7 mm e 100 mm comprimento; 

• Fio de cobre. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Caracterização Inicial 

Para iniciar o trabalho foi realizada uma caracterização do material com o objetivo 

de confirmar sua classificação. 

Foram realizados ensaios de dureza Brinnel segundo norma ASTM E-10–96 [17] e 

uma análise qualitativa de duas amostras retiradas do tubo no estado como recebido com 

a utilização de técnicas de energia dispersiva de raios -X. 

 

3.2.2 Tratamentos Térmicos 

Foram retiradas amostras de 14 x 5 x 10mm do aço ASTM A312 TP321 [5] no 

estado como recebido para simulação de operação. As amostras foram colocadas no forno 

de mufla já aquecido a uma temperatura de 600°C; quatro amostras para cada tempo de 

exposição, e estas permaneceram respectivamente por períodos de 15 minutos, 1, 3, 10, 

50 e 100 horas nesta temperatura, sendo resfriadas em água imediatamente após sua 

retirada do forno. Somando-se as 24 amostras tratadas mais 04 amostras do tubo no 

estado como recebido e sem tratamento, foram ao todo 28 amostras deste material para 

investigação.  

Foram retiradas 04 amostras do material no estado como recebido para simulação 

de operação à 380ºC. 

Em seqüência, foram retiradas mais 04 séries de 04 amostras do tubo no estado 

como recebido e estas foram submetidas a um tratamento térmico de solubilização 

respectivamente a 900ºC, 950ºC, 1000ºC e 1050°C por 75 minutos [18], sendo as 

mesmas então resfriadas em água imediatamente após sua retirada do forno. Todas as 

amostras solubilizadas foram então submetidas a uma temperatura de 600 °C por um 

período de 100 horas.  

Foram retiradas 20 amostras de aço que foi utilizado por 1 ano em forno na 

indústria petroquímica para se efetuar tratamento térmico e simulação de operação, bem 

como para caracterização do mesmo. 
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3.2.3 Exames Metalográficos 

As amostras submetidas aos exames metalográficos foram preparadas segundo a 

norma ASTM A 262 – 93a [12], submetidas a polimento mecânico com papel de carbeto 

de silício em granulometrias 100, 220, 320, 400 e 600 µm seguido de polimento em pasta 

de diamante com granulometria de 3 e 1 µm: 

• Solução 10% de ácido oxálico, densidade de corrente 1 A/cm2 e 1,5 minuto. 

As amostras assim preparadas foram observadas em microscópio ótico e em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

 

3.2.4 Ensaios Eletroquímicos 

Foi realizado o teste de susceptibilidade à corrosão intergranular através da 

técnica eletroquímica de reativação potenciocinética, de acordo com as recomendações de 

MAJIDI e STREICHER [14], pelo método DL-EPR (Double Loop Electrochemical 

PotentioKinetic Reactivation Method) devidamente adaptado ao presente estudo, que 

permite quantificar o grau de sensitização.  

Para a realização deste ensaio utilizou-se o eletrodo de calomelano saturado (ECS 

– Hg/Hg2Cl2) como eletrodo de referência, empregando-se um capilar de Luggin contendo 

solução saturada em KCl como ponte salina. Foi utilizada platina como contra-eletrodo. O 

eletrodo de trabalho consistia no corpo de prova embutido em resina de cura a frio, com 

uma haste de cobre a este soldada para fins de contato elétrico. Um tubo de vidro vedado 

na extremidade com fita de teflon proveu o isolamento.  

Este conjunto contendo eletrodo de trabalho, contra-eletrodo, eletrodo de 

referência, capilar de Luggin, Becker e tampa, constitui a célula eletroquímica usada neste 

trabalho. Segue um esquema da montagem do experimento como mostra a figura 3.1.  
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Foram preparados 16 eletrodos de trabalho, contendo amostras do aço no estado 

como recebido em diferentes condições de tratamento. Estas amostras foram 

denominadas segundo as tabelas 3.2 e 3.3, representando os diferentes tratamentos aos 

quais o aço foi submetido. Cada condição foi realizada em duplicidade para fins de se 

analisar a reprodutibilidade do experimento e obtenção das médias dos resultados. 

 

 

AMOSTRA TRATAMENTO 

Tubo novo 1 como recebido 

Tubo novo 2 como recebido 

3 horas 1 3 horas 600ºC 

3 horas 2 3 horas 600ºC 

50 horas 1 50 horas 600ºC 

50 horas 2 50 horas 600ºC 

100 horas 1 100 horas 600ºC 

100 horas 2 100 horas 600ºC 

 

Figura 3.1 – Esquema de montagem do experimento de reativação 
potenciocinética pelo método DL-EPR 

Tabela 3.2 – Amostras não solubilizadas 
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AMOSTRA TRATAMENTO 

S900_1 Solubilizada a 900ºC e 100 h a 600ºC 

S900_2 Solubilizada a 900ºC e 100 h a 600ºC 

S950_1 Solubilizada a 950 ºC e 100 h a 600ºC 

S950_2 Solubilizada a 950 ºC e 100 h a 600ºC 

S1000_1 Solubilizada a 1000ºC e 100 h a 600ºC 

S1000_2 Solubilizada a 1000ºC e 100 h a 600ºC 

S1050_1 Solubilizada a 1050ºC e 100 h a 600ºC 

S1050_2 Solubilizada a 1050ºC e 100 h a 600ºC 

 

Os ensaios foram realizados de acordo com as recomendações de MAJIDI e 

STREICHER [14], com a exceção da solução que teve que ser adaptada para estes 

experimentos. A solução utilizada foi de 3M H2SO4 + 0,01M KSCN + 1M NaCl, pois a 

solução original proposta na literatura [14 apud 19] 0,5M H2SO4 + 0,01M KSCN e uma 

segunda tentativa com uma solução 2M H2SO4 + 0,01M KSCN +  1M NaCl proposta por 

Nathalie Lopes et al. [20] mostraram-se pouco agressivas para este material, o que nos 

levou ao aumento da concentração de H2SO4. 

Foi utilizada a célula eletroquímica com aproximadamente 100 ml de solução 

eletrolítica descrita anteriormente, que foi deaerado por borbulhamento de N2 por vinte 

minutos. A varredura se deu a partir de um potencial de circuito aberto de –380 mVECS, 

com reversão em 500 mVECS e terminando novamente em –380 mVECS, com uma 

velocidade de varredura de 1,67 V/s (6V/h). A temperatura foi medida através de um 

termômetro posicionado no interior da célula eletroquímica, e foi de 27°C durante todos 

os experimentos. A figura 3.2 abaixo mostra fotografias do eletrodo de trabalho e da 

célula eletroquímica. 

Tabela 3.3 – Amostras solubilizadas 
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Figura 3.2 – a) Eletrodos de trabalho ; Montagem da 
Célula eletroquímica com vistas: b) lateral e c) frontal.

a) 

b) c) 
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Capítulo IV 

 

4. Resultados e Discussão  

  

4.1. Caracterização inicial 

As figuras 4.1, 4.2 e 4.3 apresentam micrografias do aço no estado como 

recebido, apresentando o material com algumas precipitações ao longo dos contornos de 

grão, provavelmente provenientes do processo de fabricação. Nas figuras 4.2 e 4.3 

observa-se uma distribuição homogênea de partículas de segunda fase na matriz 

austenítica.  

 

 

 

Figura 4.1 – Micrografia de amostra de aço ASTM A312 TP321  
no estado como recebido. Eletrolítico: 10% oxálico. 500X. 
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Figura 4.2 – Micrografia de amostra de aço ASTM A312 TP321 no 
estado como recebido apresentando algumas precipitações: a) 
1000X, b)2000X. Eletrolítico: 10% oxálico.  
 

a) 

b) 
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Na figura 4.3, observa-se uma formação alongada, típica dos sulfetos, e podem ter 

composição expressa por Ti2SC ou Ti4S2C2 [10]. 

As figuras 4.1 e 4.2 foram obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

enquanto que a figura 4.3 foi obtida por microscopia ótica, com o objetivo de se 

confirmar os resultados. 

A figura 4.4 apresenta uma análise de energia dispersiva de raios-x (EDX) da 

mesma amostra, apresentando picos dos principais componentes da liga: ferro, cromo e 

níquel.  

Figura 4.3 – Aspecto da distribuição homogênea de partículas de 
2ª fase no aço ASTM A312 TP321 [5] como recebido e de uma 
formação de sulfeto. Eletrolítico: 10% oxálico. 1000X.  
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A figura 4.5 apresenta outra micrografia obtida por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) exibindo partículas de segunda fase de morfologia facetada, nitreto de 

titânio, uma fase residual presente em aços inoxidáveis austeníticos [6]. Realizada uma 

análise de energia dispersiva de raios -X destas formações (figura 4.6), tem-se a 

confirmação com a presença de picos de titânio. 

 

 

 

Figura 4.5 – Aspecto de partículas de nitretos de titânio, de 
morfologia facetada, encontrados em amostra de aço ASTM 312 
TP321 [5] no estado como recebido. Eletrolítico: 10% oxálico. 
2000X. 
 

Figura 4.4 – Espectro de análise de energia dispersiva de raios-X 
em amostra de aço ASTM 312 TP321 [5] no estado como 
recebido. 
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O aço analisado contém basicamente como partículas de segunda fase carbonetos, 

carbonitretos, nitretos e sulfetos. Os carbonetos do tipo M23C6, principalmente os de 

cromo são muito comuns nos aços inoxidáveis austeníticos, entretanto, como o aço em 

estudo é estabilizado ao titânio, há uma limitação na formação destes tipos de carbonetos 

e conseqüente limitação na ocorrência de sensitização. Os nitretos de titânio se 

apresentam sob a forma de cubóides, enquanto os carbonetos e carbonitretos de titânio 

se apresentam em formato irregular [6]. 

Os aços inoxidáveis austeníticos normalmente contêm residuais de nitrogênio, 

enxofre e boro. A baixa solubilidade destes elementos na austenita acarretam na 

ocorrência freqüente de nitretos, sulfetos e boretos no aço. Estão presentes 

habitualmente em pequenas quantidades e por isso são denominadas fases residuais. 

Devido à sua grande estabilidade, a quantidade de nitretos MN é efetivamente regida pela 

quantidade de nitrogênio do aço, pois praticamente todo o nitrogênio do aço se combina 

para formar nitretos, principalmente nos aços estabilizados ao titânio. Estes nitretos têm 

morfologia facetada e tamanhos na faixa de 10 a 15 µm e têm cor amarelo ouro [6]. 

Estes resultados confirmam a presença dos elementos básicos necessários para a 

constituição de um aço inoxidável, ferro, cromo e níquel. Fica caracterizada, tanto através 

de microscopia como principalmente por análise de energia dispersiva de raios -X, a 

presença de titânio, confirmando se tratar o material em investigação de um aço 

inoxidável estabilizado ao titânio. 

Figura 4.6 - Análise por energia dispersiva de raios -x 
dos nitretos de titânio encontrados amostra de aço 
ASTM 312 TP321 [5] no estado como recebido. 
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O ensaio de dureza Brinnel apresentou os seguintes resultados em três repetições 

efetuadas segundo norma ASTM E-10 96 [17]: 

167HBS2.5/187.5; 

164HBS2.5/187.5; 

174HBS2.5/187.5.  

onde: 




 −−×
×=

22

2102,0
dDDD

FHBS
π  ; (equação 4.1) [17]. 

e: 

D=diâmetro da esfera em mm; 

F= força em Newtons; 

D=diâmetro médio da impressão em mm. 

Estes resultados indicam que o material é recebido no estado recozido [7].  

Estes resultados caracterizam inequivocamente o material como aço inoxidável 

com a presença de titânio e são referências iniciais para termos de comparação entre o 

material no estado como recebido e após os tratamentos aos quais será submetido neste 

trabalho. 
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4.2 Tratamentos Térmicos 

 

4.2.1 Simulação de Operação à 380ºC 

A figura 4.7 apresenta o aço em estudo após 100 horas de exposição à 380ºC ao 

ar a partir do estado como recebido. Esta é sua temperatura de operação no processo em 

questão na indústria petroquímica. Esta temperatura está fora da faixa de sensitização 

citada na literatura, de 425 a 900ºC [15], e, portanto o material não sofre sensitização 

devido à exposição a esta temperatura de operação por não ter sido atingida uma 

condição termodinâmica para a ocorrência da preci pitação dos carbonetos Cr23C6. 

Fazendo-se uma análise das micrografias foram encontrados alguns precipitados ao longo 

dos contornos de grão tratando-se de carbonetos de cromo, resultantes do processo de 

fabricação do aço. Encontram-se também carbonetos de titânio dispersos na matriz 

austenítica, bem como são encontrados no aço ASTM A312 TP321 [5] no estado como 

recebido. 

Comparativamente às micrografias do aço no estado como recebido não são 

detectadas evidências que indiquem formação de novas fases durante a operação que 

pudessem vir a comprometer a resistência à corrosão intergranular do aço investigado, 

indicando ser este material adequado para uso à 380ºC. 
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 Figura 4.7 – Microestrutura de uma amostra de aço ASTM A312 

TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de 100 horas a 
380ºC: a) 500X, b)1000X e c)2000X. Eletrolítico: 10% oxálico. 
 

a) 

b) 

c) 
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4.2.2 Simulação de Operação à 600ºC 

Desta etapa já se pôde concluir que exposições de 15 minutos, 01, 03 e 10 horas 

a temperatura de 600°C praticamente não exercem efeito no sentido de sensitizar o 

material sob o ponto de vista de análise da microestrutura, fato que está coerente com a 

literatura [13]. Deste ponto em diante foram investigadas apenas amostras de tubo sem 

tratamento e com 03 horas de exposição, por ilustrarem não apresentar diferenças 

significativas entre material novo e material submetido a curtos períodos de exposição, e 

amostras com 50 e 100 horas de exposição, que apresentaram considerável grau 

sensitização. 

A figura 4.8 apresenta uma micrografia do aço no estado como recebido exposto 

por 3 horas a 600°C, mostrando uma pequena quantidade de precipitados ao longo dos 

contornos de grão, mas qualitativamente comparável à precipitação presente no aço no 

estado como recebido, o que caracteriza não ter ocorrido precipitação de carbonetos 

neste período de exposição. As figuras 4.9 e 4.10 também apresentam o material nestas 

mesmas condições com aumentos de 1000x e 2000x respectivamente. 

 
 

 

Figura 4.8 – Microestrutura de uma amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de 3 horas a 
600ºC. Eletrolítico: 10% oxálico. 500X. 



Capítulo IV – Resultados e Discussão 45

 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras 4.11 e 4.12 apresentam micrografias do aço em estudo submetido por 

50 horas à 600ºC e já se percebe um acentuado número de precipitados ao longo dos 

contornos de grão, em quantidades bem maiores do que apresentadas no material nos 

casos anteriores. Tal evidência mostra que para uma exposição de 50 horas já ocorreu 

significativa sensitização do material.  

 

Figura 4.9 – Microestrutura de uma amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de 3 horas a 
600ºC. Eletrolítico: 10% oxálico. 1000X. 

Figura 4.10 – Microestrutura de uma amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de 3 horas a 
600ºC. Eletrolítico: 10% oxálico. 2000X. 



Capítulo IV – Resultados e Discussão 46

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Microestrutura de uma amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de 50 horas a 
600ºC. Eletrolítico: 10% oxálico. 1000X. 

Figura 4.12 – Microestrutura de uma amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de 50 horas a 
600ºC. Eletrolítico: 10% oxálico. 2000X. 
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As figuras 4.13, 4.14 e 4.15 apresentam micrografias do aço ASTM A312 TP 321 

[5] submetido por um período de 100 horas à temperatura de operação em aumentos de 

1000, 2000 e 5000X, onde material se encontra sensitizado e se apresenta com uma 

grande quantidade de carbonetos precipitados ao redor dos grãos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Microestrutura de uma amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de 100 horas a 
600ºC. Eletrolítico: 10% oxálico. 1000X. 

Figura 4.14 – Microestrutura de uma amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de 100 horas a 
600ºC. Eletrolítico: 10% oxálico. 2000X. 
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Feita uma análise de energia dispersiva de raios-X, EDX (figura 4.16), na amostra 

de 100 horas, foi detectada a presença picos de carbono além dos elementos próprios do 

aço inoxidável, reforçando a evidência de serem carbonetos os precipitados encontrados. 

A figura 4.16 apresenta este espectro de EDX para esta amostra, onde há uma ocorrência 

de picos de oxigênio e carbono além dos outros picos referentes aos elementos presentes 

nos aços inoxidáveis: ferro, cromo e níquel. A presença de oxigênio denota o início de um 

processo de oxidação. O silício é provavelmente do processo de preparação da amostra 

para análise metalográfica. 

 

Figura 4.15 – Microestrutura de uma amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de 100 horas a 
600ºC. Eletrolítico: 10% oxálico. 5000X. 
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A seqüência de micrografias apresentada pelas figuras 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 

4.13, 4.14 e 4.15 mostrou qualitativamente um aumento do grau de precipitação ao longo 

dos contornos de grão. As amostras do material no estado como recebido e tratada por 3 

horas apresentaram os contornos de grão praticamente livres de precipitados (figuras 4.8, 

4.9 e 4.10). As amostras expostas respectivamente a 50 e 100 horas à temperatura de 

600ºC, por sua vez apresentaram grande número de precipitados (pontos escuros ao 

longo dos contornos de grão, figuras 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15), caracterizando a 

sensitização. 

O fenômeno da sensitização dos aços inoxidáveis austeníticos 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 

para a região empobrecida neste elemento, apresenta ainda aspectos obscuros  e 

controversos [21]. 

A cinética de precipitação para o aço inoxidável 321 é apresentada no diagrama 

Tempo-Temperatura-Transformação (TTT) da figura 4.17 [13]. Através deste diagrama 

pode-se constatar que para tempos tão curtos quanto 20 horas de exposição à 

temperatura estudada (600ºC), já ocorre a precipitação do carboneto M23C6, bem como 

Figura 4.16 – Espectro de análise por energia dispersiva de raios -x de uma 
amostra de aço ASTM A312 TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de 
600ºC  por 100 horas. 
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do carboneto TiC [13]. O carboneto M 23C6 é na maioria das vezes composto de cromo de 

forma que a designação Cr23C6 é a mais utilizada [13]. No entanto outros elementos 

podem substituir parcialmente o cromo e a fórmula fica reescrita como (CrFeMo)23C6. O 

Cr23C6 possui uma estrutura cúbica de face centrada com um parâmetro de rede a=10,65 

angstrons [13]. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Os aços inoxidáveis são susceptíveis à corrosão intergranular por empobrecimento 

em cromo das regiões adjacentes aos contornos de grão devido à precipitação do 

carboneto M23C6 [6], e para se reduzir esta possibilidade, são adicionados elementos com 

maior afinidade com o cromo como o titânio e o nióbio. Por outro lado, quanto maior a 

estabilidade do carboneto MC (M=Ti, Nb, V e Zr) formado, maior a dificuldade para 

dissolvê-lo durante o tratamento térmico de solubilização. Outra conseqüência da 

estabilização é o efeito do excesso de estabilizador (não combinado com o carbono) na 

formação das fases intermetálicas: ferrita δ , fase σ, fase χ e fase de Laves. Além dos 

carbonetos M 23C6 e MC, ocorrem também em aços inoxidáveis austeníticos os carbonetos 

M6C e M7C3, embora com menor freqüência [6]. Apesar de a precipitação de TiC reduzir 

drasticamente o teor de carbono na matriz, ainda resta carbono para precipitações 

posteriores de M23C6 [13]. 
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Figura 4.17 – Diagrama TTT - Tempo - Temperatura –
Transformação para aço inoxidável 321 com 0,06C - 0,5Ti 
recozido à 1093°C [13]. 
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Apesar da precipitação dos carbonetos de titânio já haver ocorrido no material, o 

restante do carbono se combina com o cromo, formando o carboneto Cr23C6. Baseado 

nestas afirmativas da literatura [13] e se fazendo uma comparação das estruturas 

apresentadas pela norma ASTM A 262 – 93a [12] (figuras 2.15, 2.16 e 2.17 [12]), com as 

micrografias do material (figuras 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15), pode-se 

afirmar que são carbonetos de cromo os precipitados encontrados ao longo dos contornos 

de grão nas micrografias e que, nas micrografias onde estão presentes, o material se 

encontra sensitizado. 

Um aspecto importante do efeito dos estabilizadores é a difusividade. Se por um 

lado baixas difusividades são positivas, pois contribuem para um baixo coalescimento dos 

precipitados tipo MC como VC, TiC, NbC e ZrC, por outro lado deve-se lembrar que 

quanto menor a difusividade do estabilizador, mais favorecida fica a precipitação da fase 

metaestável M23C6. A presença desta fase, cuja precipitação é favorecida cineticamente, é 

praticamente inevitável, embora para tempos longos de envelhecimento ela se dissolva, 

dando lugar aos carbonetos MC que são mais estáveis. Carbonetos M23C6 já foram 

encontrados em aço estabilizado com titânio com relação Ti/C = 34 [6 apud 22]. 

Em materiais solubilizados e envelhecidos, 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 [6]. 

Sobre sensitização em aços estabilizados, pode-se mostrar que o carboneto M23C6 

pode se formar juntamente com o carboneto MC disperso na matriz. Thorvaldsson e 

Dunlop [23] mostraram que um aço estabilizado ao nióbio é estável quanto à formação de 

M23C6 mesmo para trabalhos à 750°C. No entanto, um aço inoxidável estabilizado ao 

titânio, onde o TiC é substituído por M23C6 para tempos de 5000 h, neste caso ocorreu um 

empobrecimento em cromo na região em torno dos precipitados [13 apud 23]. 

A figura 4.18 apresenta um perfil de cromo em um aço AISI 321 submetido à 

750ºC por 1 hora em relação ao contorno de grão, evidenciando o aumento da 

concentração de cromo ao longo do contorno de grão. A espessura da camada 

empobrecida em cromo é inferior à 1µm e sua medida é de difícil execução, bem como a 

medida de perfis de composição e concentrações de elementos [13]. 
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Tanto em aços estabilizados como em aços não estabilizados, ocorre dissolução de 

carbonetos M23C6 para longos tempos de envelhecimento. A precipitação e a dissolução 

podem ser explicadas da seguinte forma: abaixo de 900°C precipita-se inicialmente, por 

razões cinéticas, o carboneto M23C6. O carbono é praticamente insolúvel nas fases 

intermetálicas σ, χ e Laves, principalmente na fase σ [6]. Em princípio, as fases χ e 

Laves poderiam precipitar simultaneamente com o carboneto M 23C6, mas devido à difusão 

mais lenta dos seus elementos constituintes, elas precipitam-se após a precipitação do 

carboneto [6]. 

Para as condições de temperatura investigadas neste trabalho ocorreu a 

precipitação de carbonetos de cromo nos contornos de grão. Tem-se a evidência de 

serem carbonetos de cromo os precipitados encontrados por razões explicadas pela 

literatura citadas acima, mostrando que o carboneto Cr23C6 precipita preferencialmente às 

outras fases que podem ser formadas em uso dos aços inoxidáveis austeníticos: σ, χ e 

Laves. Estas fases não foram encontradas nas micrografias. 

As amostras de material no estado como recebido e expostas por 3 horas à 

temperatura de estudo apresentam estrutura “step”, não caracterizando sensitização. 

As amostras expostas por 50 e 100 horas à temperatura de estudo apresentam 

estrutura “dual e ditch” respectivamente, caracterizando a ocorrência de sensitização, 

Distância do contorno de grão nm 

Figura 4.18 - Sensitização em aço 321, 1 hora a 750°C [13]. 
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mas também sugerindo a necessidade de uma análise mais detalhada do caso, segundo a 

norma ASTM A 262a [12], análise esta que será realizada através de ensaios de 

susceptibilidade à corrosão intergranular. 

 

4.2.3 Solubilização  e Simulação de operação a 600ºC – Material como Recebido 

As amostras do aço em estudo foram submetidas a tratamentos térmicos de 

solubilização a diferentes temperaturas segundo tabela 4.1 e posteriormente expos tas a 

600ºC por um período de 100 horas. 

 

AMOSTRA TRATAMENTO 
S900 Solubilizada a 900ºC e 100 h a 600ºC 
S950 Solubilizada a 950ºC e 100 h a 600ºC 
S1000 Solubilizada a 1000ºC e 100 h a 600ºC 
S1050 Solubilizada a 1050ºC e 100 h a 600ºC 

 

A figura 4.19 apresenta micrografias do aço em estudo após tratamento térmico 

de solubilização nas temperaturas de 900, 950, 1000 e 1050ºC. Nestas micrografias 

observa-se que a solubilização a 900ºC não dissolveu completamente os carbonetos 

presentes nos contornos de grão. Para todas as demais temperaturas de solubilização 

estudadas, vê-se que houve uma dissolução de praticamente todos os precipitados 

existentes ao longo dos grãos aço ASTM A312 TP321 [5] no estado como recebido, 

estando as amostras solubilizadas à 950, 1000 e 1050ºC praticamente livres destes. 

 

 

Tabela 4.1 – Amostras solubilizadas. 
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a) 

b) 

c) 
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As amostras solubilizadas denominadas S900, S950, S1000 e S1050 foram 

expostas à 600ºC por um período de 100 horas ao ar e então analisadas. A figura 4.19 

apresenta as micrografias destas amostras após os tratamentos de solubilização, 

analisadas em microscópio eletrônico de varredura com aumento de 1000X. Estas figuras 

mostram que a partir de uma temperatura de solubilização de 900ºC até 1050ºC, quanto 

maior for a temperatura deste tratamento, maior sensitização ocorrerá no aço quando 

exposto à temperatura de operação de 600ºC. A figura 4.20 apresenta o material com 

carbonetos de cromo precipitados ao longo dos contornos de grão, mas forma dispersa e 

não chegando a contornar completamente nenhum dos grãos. O mesmo ocorre na figura 

4.21, só que neste caso há uma quantidade maior de carbonetos precipitados, indicando 

um maior grau de sensitização para o material. As figuras 4.22 e 4.23 apresentam o 

material solubilizado à 1000 e 1050ºC respectivamente estando o material 

significativamente sensitizado, apresentando a maioria dos grãos quase que totalmente 

circundados por carbonetos, formando praticamente redes contínuas. 

PADILHA [24 apud 25] mostrou que após tratamento térmico de solubilização, 

apenas uma parte do carbono se combina com o titânio e o restante permanece em 

solução. Ele observou ainda que em temperaturas inferiores a 600ºC a cinética de 

formação de carboneto de cromo, apesar de metaestável, é mais favorável do que a do 

carboneto de titânio, ao passo que acima desta temperatura tem-se o contrário.  

Figura 4.19 – Microestruturas de amostras de aço ASTM A312 TP321 [5] 
submetidas a um tratamento térmico de solubilização por 75 min. a: a) 
900ºC, b) 950ºC c) 1000ºC e d) 1050ºC. Eletrolítico: 10% oxálico. 1000X. 

d)
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Este comportamento também foi constatado por TEODORO e WOLINEC [24] no 

aço AISI 347, estabilizado ao nióbio, após solubilização à 1050ºC. Verificou-se que 

amostras tratadas a 550ºC sofreram sensitização, provocada pela formação de carbonetos 

de cromo pelo carbono que permaneceu em solução após o tratamento de solubilização, 

ao passo que nas outras temperaturas investigadas (670, 790 e 910ºC), este carbono 

deve ter-se combinado com o elemento estabilizante, no caso o nióbio, evitando assim a 

ocorrência de sensitização. 

O tratamento de solubilização realizado nas temperaturas de 1000 e 1050ºC 

(figura 4.19) produziu, de uma maneira geral, um material menos resistente à 

precipitação de carbonetos ricos em cromo ao longo dos contornos de grão. Este fato se 

deu, provavelmente por ter ocorrido uma dissolução dos carbonetos de titânio nos 

tratamentos a temperaturas mais altas, permitindo uma maior retenção de carbono em 

solução após o resfriamento. Durante um posterior envelhecimento à temperatura de 

600ºC ocorreu preferencialmente precipitação de carboneto de cromo, que é 

cineticamente favorecido, formando assim regiões empobrecidas deste componente ao 

longo dos contornos de grão. As amostras que foram solubilizadas a 900 e 950ºC (figura 

4.19) e então expostas à temperatura de operação apresentaram precipitação de 

carbonetos de cromo, embora não tenha ocorrido de maneira tão severa como nos casos 

anteriores, provavelmente por não terem dissolvido os carbonetos de titânio, o que não 

permite uma maior retenção de carbono em solução após o resfriamento, mantendo-o 

combinado na forma de carboneto de titânio. O tratamento de solubilização à 

temperatura de 900ºC mostrou-se mais eficiente no sentido de se evitar a sensitização no 

aço AISI 321 dentre os investigados neste trabalho e como pode ser verificado nas figuras 

a seguir. 
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Figura 4.20 – Microestrutura de amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de solubilização 
por 75 min. a 900ºC e exposto por 100 horas a 600°C: a)500X, 
b)1000X e c)2000x. Eletrolítico: 10% oxálico 

a) 

b) 

c) 
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a) 

b) 

c) 

Figura 4.21 – Microestrutura de amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de solubilização 
por 75 min. a 950ºC e exposto por 100 horas a 600°C: a)500X, 
b)1000X e c)2000x. Eletrolítico: 10% oxálico 
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a) 

b) 

c) 

Figura 4.22 – Microestrutura de amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de solubilização 
por 75 min. a 1000ºC e exposto por 100 horas a 600°C: a)500X, 
b)1000X e c)2000x. Eletrolítico: 10% oxálico 
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a) 

b) 

c) 

Figura 4.23 – Microestrutura de amostra de aço ASTM A312 
TP321 [5] submetida a um tratamento térmico de solubilização 
por 75 min. a 1050ºC e exposto por 100 horas a 600°C: a)500X, 
b)1000X e c)2000x. Eletrolítico: 10% oxálico 
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4.2.4 Solubilização  e Simulação de operação a 600ºC – material usado por 1 

ano 

A figura 4.24 apresenta micrografias óticas de uma amostra de aço ASTM A312 

TP321 [5] retirada de uma tubulação que esteve em operação na indústria petroquímica 

por aproximadamente 01 ano e que operava normalmente na temperatura de 380ºC, mas 

que, por razões de falhas operacionais foi submetida à temperaturas na faixa de 600ºC 

alternadamente, por alguns períodos de tempo. 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

a) 

b) 

Figura 4.24 – Micrografias óticas de uma amostra de aço ASTM 
A312 TP321 [5] após 1 ano de operação, caracterizando os 
precipitados ao longo dos contornos de grão. Eletrolítico: 10% 
oxálico. 1000X. 
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A micrografia apresenta a presença de carbonetos de cromo ao longo dos 

contornos de grão, caracterizando estruturas tipo “dual”, que nos levam a aprofundar a 

investigação a respeito deste aço para estas condições de operação. 

Este material provavelmente atingiu, em virtude de falhas operacionais, 

temperaturas da ordem de 600ºC por períodos de tempo que levaram a ocorrência de 

sensitização. Para o aço 321, de acordo com a figura 4.17, já ocorre a precipitação de 

carbonetos de cromo para tempos de 20 horas de exposição. Daí a sugerir que este 

material esteve sujeito a uma faixa de temperatura onde ocorreu a precipitação destes 

carbonetos, podendo o período de exposição ter ou não sido contínuo, pois, de acordo 

com a empresa estas falhas que acarretam no aumento da temperatura de operação 

destes equipamentos podem ter ocorrido por pequenos períodos repetidas vezes. 

As figuras 4.25, 4.26, 4.27 e 4.28 apresentam micrografias de amostras retiradas 

do referido aço após um ano de operação, submetidas à tratamentos térmicos de 

solubilização a 900, 950, 1000 e 1050ºC por 75 minutos e então expostas por 100 horas à 

600ºC. 

O tratamento térmico de solubilização teve pequeno efeito no sentido de prevenir 

que o material viesse novamente a sofrer sensitização após ser exposto à temperatura de 

600ºC. As temperaturas de solubilização de 900 e 1050ºC produziram um melhor efeito 

no sentido de minimizar a precipitação de carbonetos de cromo. Ainda assim existem 

carbonetos ao longo de alguns contornos de grão nas amostras solubilizadas a estas 

temperaturas. As amostras solubilizadas a 900 e 1000ºC apresentaram um significativo 

grau de precipitação de carbonetos ao longo dos contornos de grão, mostrando ter 

ocorrido acentuada sensitização destas. 
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1000X  Figura 4.25 – Micrografia de amostra de aço ASTM A312 TP321 

[5] após 01 ano de operação em indústria petroquímica, 
solubilizada a 900ºC e submetida por 100 horas à 600ºC: a)500X 
e b)1000X. Eletrolítico: 10% oxálico. 
 

a) 

b) 
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 Figura 4.26 – Micrografia de amostra de aço ASTM A312 TP321 

[5] após 01 ano de operação em indústria petroquímica, 
solubilizada a 950ºC e submetida por 100 horas à 600ºC: a)500X 
e b)1000X. Eletrolítico: 10% oxálico. 
 

a) 

b) 
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Figura 4.27 – Micrografia de amostra de aço ASTM A312 TP321 
[5] após 01 ano de operação em indústria petroquímica, 
solubilizada a 1000ºC e submetida por 100 horas à 600ºC: 
a)500X e b)1000X. Eletrolítico: 10% oxálico. 
 

a) 

b) 
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Figura 4.28 – Micrografia de amostra de aço ASTM A312 TP321 
[5] após 01 ano de operação em indústria petroquímica, 
solubilizada a 1050ºC e submetida por 100 horas à 600ºC: 
a)500X e b)1000X. Eletrolítico: 10% oxálico. 
 

a) 

b) 
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4.3 Ensaios Eletroquímicos – Reativação Potenciodinâmica 

A figura 4.29 apresenta os gráficos obtidos nos ensaios realizados para as 

amostras do aço no estado como recebido e expostas a 600ºC por diferentes períodos de 

tempo. 
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Figura 4.29 – Gráficos de EPR-DL das amostras não solubilizadas e 
submetidas por diferentes períodos à 600ºC: a)novo, b)não 
solubilizadas_3h, c)não solubilizadas_50h e d)não solubilizadas_100h. 

b) 
a) 

c) d) 
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A figura 4.30 apresenta os gráficos obtidos nos ensaios realizados para as 

amostras do aço amostras solubilizadas a diferentes temperaturas e submetidas por 100 

horas à 600ºC.  
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Figura 4.30 – Gráficos de EPR-DL das amostras solubilizadas a diferentes 
temperaturas e submetidas por 100 horas à 600ºC: a)solubilizadas 
900ºC, b)solubilizadas 950ºC, c)solubilizadas 1000ºC e d)solubilizadas a 
1050ºC. 

a) b) 

c) d) 
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A tabela 4.2 abaixo apresenta os resultados obtidos nos ensaios de reativação 

potenciodinâmica realizados nas amostras do aço como recebido e expostas a 600ºC por 

diferentes períodos . 

 

 
 
 

Tratamento  

h  

(mm) 

b  

(mm) Área  cm 2  I r  ( A )  

I r  

(A/cm 2 )  I a  ( A ) 

I a  

(A/cm 2 )  

N o v o _ 1  5 , 7 8  1 2 , 3 3  0 , 7 1 2 7  2 , 2 9 E-0 1  3 , 2 1 E- 0 1  1 , 6 0 E- 0 1  2 , 2 4 E-0 1  

n o v o _ 2  9 , 8 6  3 , 9 7  0 , 3 9 1 4  1 , 4 0 E-0 1  3 , 5 8 E- 0 1  8 , 5 8 E- 0 2  2 , 1 9 E-0 1  

n s 3 h _ 1  1 0 , 8 4  4 , 9 4  0 , 5 3 5 5  1 , 8 3 E-0 1  3 , 4 2 E- 0 1  1 , 1 4 E- 0 1  2 , 1 4 E -0 1  

n s 3 h _ 2  4 , 5 8  8 , 0 7  0 , 3 6 9 6  1 , 5 8 E-0 1  4 , 2 7 E- 0 1  8 , 9 7 E- 0 2  2 , 4 3 E-0 1  

n s 5 0 h _ 1  4 , 3 3  9 , 6 2  0 , 4 1 6 5  1 , 8 1 E-0 1  4 , 3 5 E- 0 1  1 , 0 9 E- 0 1  2 , 6 2 E-0 1  

n s 5 0 h _ 2  4 , 6 8  8 , 4 7  0 , 3 9 6 4  1 , 7 6 E-0 1  4 , 4 5 E- 0 1  8 , 9 6 E- 0 2  2 , 2 6 E-0 1  

n s 1 0 0 h _ 1 6 , 6 8  4 , 2 0  0 , 2 8 0 6  1 , 3 1 E-0 1  4 , 6 7 E- 0 1  5 , 5 8 E- 0 2  1 , 9 9 E-0 1  

n s 1 0 0 h _ 2  6 , 0 6  6 , 7 8  0 , 4 1 0 9  1 , 9 6 E-0 1  4 , 7 7 E- 0 1  1 , 0 6 E- 0 1  2 , 5 8 E-0 1  

 

Tabela 4.2 – Resultados Eletroquímicos de Corrente e Densidade de 
Corrente Ativação e Reativação para as amostras não solubilizadas. 
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A tabela 4.3 abaixo apresenta os resultados obtidos nos ensaios de reativação 

potenciodinâmica realizados nas amostras do aço que foram solubilizadas a diferentes 

temperaturas e a 600ºC por 100 horas. 

 

 

Tratamento  

h  

(mm) 

b  

(mm) Área  cm 2  I r  ( A )  

I r  

(A/cm 2 )  I a  ( A ) 

I a  

(A/cm 2 )  

s 9 0 0 _ 1  4 , 3 4  1 1 , 2 7  0 , 4 8 9 1  2 , 2 5 E-0 1  4 , 6 0 E- 0 1  1 , 5 5 E- 0 1  3 , 1 8 E-0 1  

s 9 0 0 _ 2  3 , 5 2  1 1 , 9 8  0 , 4 2 1 7  2 , 4 3 E-0 1  5 , 7 6 E- 0 1  1 , 4 9 E- 0 1  3 , 5 3 E-0 1  

s 9 5 0 _ 1  2 , 6 9  1 0 , 3 6  0 , 2 7 8 7  1 , 0 9 E-0 1  3 , 8 9 E- 0 1  6 , 7 0 E- 0 2  2 , 4 0 E-0 1  

s 9 5 0 _ 2  3 , 7 9  1 3 , 8 5  0 , 5 2 4 9  2 , 0 4 E-0 1  3 , 8 9 E- 0 1  1 , 3 1 E- 0 1  2 , 5 0 E-0 1  

s 1 0 0 0 _ 1  1 2 , 4 8  4 , 4 4  0 , 5 5 4 1  2 , 0 4 E-0 1  3 , 6 9 E- 0 1  1 , 0 5 E- 0 1  1 , 9 0 E-0 1  

s 1 0 0 0 _ 2  3 , 5 8  1 3 , 1 0  0 , 4 6 9  1 , 8 2 E-0 1  3 , 8 8 E- 0 1  9 , 6 5 E- 0 2  2 , 0 6 E-0 1  

s 1 0 5 0 _ 1  1 3 , 8 8  4 , 1 3  0 , 5 7 3 2  2 , 0 1 E-0 1  3 , 5 0 E- 0 1  1 , 2 6 E- 0 1  2 , 2 0 E -0 1  

s 1 0 5 0 _ 2  4 , 2 6  1 3 , 8 4  0 , 5 8 9 6  1 , 9 3 E-0 1  3 , 2 8 E- 0 1  1 , 2 0 E- 0 1  2 , 0 4 E-0 1  

 

A tabela 4.4 apresenta os resultados da relação Ir/Ia para os ensaios realizados. 

 
 
 

T r a t a m e n t o  I r / I a T r a t a m e n t o  I r / I a 

n o v o _ 1  1 , 4 3 2 1  s 9 0 0 _ 1  1 , 4 4 7 2  

n o v o _ 2  1 , 6 3 4 4  s 9 0 0 _ 2  1 , 6 3 2 4  

n s 3 h _ 1  1 , 5 9 9 7  s 9 5 0 _ 1  1 , 6 2 0 1  

n s 3 h _ 2  1 , 7 6 1 4  s 9 5 0 _ 2  1 , 5 5 6 9  

n s 5 0 h _ 1  1 , 6 6 1 6  s 1 0 0 0 _ 1  1 , 9 4 2 9  

n s 5 0 h _ 2  1 , 9 6 8 8  s 1 0 0 0 _ 2  1 , 8 8 5 0  

n s 1 0 0 h _ 1 2 , 3 4 8 4  s 1 0 5 0 _ 1  1 , 5 9 0 0  

n s 1 0 0 h _ 2 1 , 8 5 2 7  s 1 0 5 0 _ 2  1 , 6 0 7 3  

 

 

Tabela 4.3 – Resultados Eletroquímicos de Corrente e Densidade de 
Corrente Ativação e Reativação para as amostras solubilizadas. 

Tabela 4.4 – Ir/Ia. 
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Os resultados obtidos com as amostras a partir do estado como recebido e não 

solubilizadas antes da simulação de operação: amostra retirada do tubo novo sem 

tratamento e as amostras submetidas por diferentes períodos à temperatura de 600ºC, 

mostram que quanto maior o período de exposição à temperatura de 600ºC entre os 

tempos de exposição estudados até 100 horas, maior será a relação Ir/Ia, indicando 

maior grau de sensitização [21] como mostra a figura 4.31. Já houve aumento do grau de 

sensitização para apenas 3 horas de exposição à temperatura em estudo, em relação à 

amostra do material no estado como recebido que não foi submetida à simulação de 

operação. Houve também um significativo aumento do grau de sensitização da amostra 

de 50 horas para a amostra de 100 horas de exposição, indicando que para estes 

períodos haverá sensitização acentuada do material. A figura 4.31 apresenta a variação 

no comportamento do grau de sensitização [21] destas amostras e apresentam a média 

dos valores obtidos nos experimentos, uma vez que foram tomadas duas medidas para 

cada condição. As amostras no estado como recebido representam o tempo zero neste 

gráfico. 
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Figura 4.31 – Grau de Sensitização das amostras de aço ASTM A312 
TP321 [5], no estado como recebido e submetidas à 600ºC por 3, 50 e 
100 horas. 
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O tratamento térmico de solubilização na temperatura de 900ºC apresentou os 

valores mais baixos de Ir/Ia, indicando ser o menor grau de sensitização [21] entre as 

amostras solubilizadas e submetidas por 100 horas à 600ºC. As amostras solubilizadas à 

950ºC exibiram um pequeno aumento em média. As amostras solubilizadas à 1000 e 

1050ºC apresentaram maiores valores de Ir/Ia, indicando um maior grau de sensitização 

[21] do que aquele obtido para as amostras tratadas a temperaturas mais baixas, sendo 

os resultados das amostras solubilizadas à 1000ºC os maiores obtidos nestes ensaios. A 

figura 4.32 apresenta a variação do grau de sensitização para as temperaturas de 

solubilização estudadas. 
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Figura 4.32 – Grau de Sensitização das amostras de aço ASTM A312 TP321 
[5] solubilizadas a diferentes temperaturas e submetidas por 100 horas à 
600ºC. 
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Os resultados obtidos para as amostras solubilizadas a 900, 950 e 1000ºC 

confirmam as micrografias, mostrando que o tratamento de solubilização nestas 

temperaturas diminui o grau de sensitização do aço para as condições descritas, 

apresentando um menor número de precipitados para os tratamentos realizados nas 

temperaturas mais baixas, como mostram as figuras 4.20, 4.21, 4.22. O resultado 

eletroquímico obtido para a amostra solubilizada a 1050ºC apresentou um grau de 

sensitização inferior àquele apresentado pela amostra solubilizada a 1000ºC, mas ainda 

assim superior aos resultados obtidos nas amostras tratadas a temperaturas menores e 

principalmente àquelas solubilizadas a 900ºC. 

Estes resultados mostram de uma maneira geral uma tendência de aumento do 

grau de sensitização [21] do material com o aumento da temperatura de solubilização à 

qual este material é submetido anteriormente à operação. 

Quando compramos os resultados das amostras solubilizadas à 900ºC, que veio a 

ser a melhor condição obtida entre as investigadas, expostas por 100 horas à 600ºC com 

os resultados de uma amostra do material no estado como recebido e submetido às 

mesmas condições, vê-se que o tratamento teve efeito no sentido de reduzir a 

sensitização, mas não de eliminá-la por completo. 
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Capítulo V 

 

5.1 Conclusões 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho obtiveram-se as seguintes 

conclusões: 

1. A exposição do aço ASTM A312 TP321 à temperatura de 600ºC, a partir do estado 

como recebido, causa acentuada precipitação de carbonetos de cromo ao longo 

dos contornos de grão para períodos de exposição de 50 horas e 100 horas, 

caracterizando a sensitização do material em estudo, apesar de ser este um aço 

estabilizado ao titânio.  

2. Não ocorre precipitação de carbonetos de cromo no aço ASTM A312 TP321, a 

partir do estado como recebido, para períodos de exposição de até 10 horas de 

exposição à 600ºC. 

3. O tratamento de solubilização à 900ºC obteve os menores níveis de sensitização 

dentre os estudados, tornando a liga menos susceptível à precipitação de 

carbonetos de cromo de uma maneira geral, sem, no entanto, evitar totalmente a 

ocorrência destes precipitados, mas diminuindo a sua ocorrência, tanto para o 

material a ser trabalhado a partir do estado como recebido como para o material 

que foi utilizado por 01 ano em indústria do setor petroquímico, mostrando ser útil 

para ser utilizado após eventuais reparos. 

4. A exposição do aço ASTM A312 TP321 à temperatura de 380ºC, a partir do estado 

como recebido, por um período de 100 horas não tem efeito no sentido de causar 

sensitização neste material, indicando ser este material adequado para utilização 

nesta temperatura. 

 



Capítulo V – Conclusões 

 

75

 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

1. Determinação do tempo de exposição à 600ºC a partir do qual se inicia o processo 

de precipitação de carbonetos de cromo no aço ASTM A312 TP321. 

2. Determinação de relação entre a cinética de formação e precipitação do carboneto 

de cromo Cr23C6 e do carboneto de titânio TiC. 

3. Estudo do comportamento a altas temperaturas e determinação da temperatura 

de solubilização de aços inoxidáveis austeníticos ASTM A312 TP347 visando 

minimizar a sensitização para operação em indústria do setor petroquímico. 

4. Estudo do comportamento a altas temperaturas e determinação da temperatura 

de solubilização de aços inoxidáveis duplex visando minimizar a sensitização para 

operação em indústria do setor petroquímico. 

5. Estudo comparativo entre o comportamento dos aços inoxidáveis austeníticos tipo 

321, 347 e duplex em altas temperaturas, visando minimizar a ocorrência de 

sensitização para operação a temperaturas na faixa de 600ºC na indústria 

petroquímica. 
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