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FARIAS CAMPOS, C. V., 2003, “SUSCETIBILIDADE A CORROSÃO SOB 

TENSÃO DOS AÇOS AISI 321 E 347 EM MEIO DE H2SO4 + CuSO4”, 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

CE. 

 

RESUMO 

 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos têm sido bastante utilizados em equipamentos de 

unidades de dessulfurização de petróleo devido à sua boa resistência à corrosão em 

temperatura elevada. Contudo, este materiais estão sujeitos à sensitização (deficiência 

em cromo na região vizinha ao contorno de grão) quando expostos a temperaturas de 

425 a 815°C, durante a operação ou processos de fabricação. A sensitização torna o 

equipamento suscetível à corrosão sob tensão na presença de tensões de tração e de 

ácidos politiônicos, formados pela interação de compostos sulfurosos, umidade e ar em 

temperatura ambiente.  A resistência à corrosão sob tensão de amostras de aço 

inoxidável austenítico AISI 321 e 347, removidas de um tubo, foi investigada através do 

procedimento ASTM 262 Pr. E - ensaio alternativo e de execução mais fácil do que a 

simulação dos ácidos politiônicos. Os corpos de prova foram submetidos aos 

tratamentos térmicos de estabilização (900°C, durante 75 minutos) e de sensitização 

(600°C, durante 20, 40, 80, 120 e 140 horas), após o que foram expostos ao meio 

corrosivo de CuSO4 + H2SO4 durante 72 horas e depois submetidos ao ensaio de 

dobramento, não apresentando trincamento. A agressividade do meio utilizado no 

ensaio foi verificada através da utilização  de amostras de aço AISI 304L sensitizadas 

durante 08, 14, 24 e 48 horas a 600°C e 24, 48 e 72 horas a 677°C. Verificou-se que 

somente as amostras com acabamento superficial feito com lixa n° 100 sofreram um 

intenso processo corrosivo.  

 

Palavras-chave: aços inoxidáveis austeníticos;  sensitização; corrosão sob tensão. 
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FARIAS CAMPOS, C. V., 2003, “STRESS CORROSION CRACKING 

SUSCETIBLITY OF STAINLESS STEELS AISI 321 AND 347 IN COPPER 

SULFATE SOLUCTION”, MASTER’S DISSERTATION, FEDERAL UNIVERSITY 

OF CEARA, CE, BRAZIL. 

 

ABSTRACT 

 

 

Because of their resistance to high temperature corrosion by hydrogen sulfide, austenitic 

stanless steels are commonly used for equipment in desulfurization process. However, 

these materials are subject to sensitization (chromium carbide precipitation) from 

exposure in the temperature range 425 to 815ºC  during fabrication or operation. 

Sensitization makes the equipment susceptible to failure from intergranular stress 

corrosion cracking caused by polythionic acid. Polythionic acid is formed by  sulfur 

compounds, moisture, and air at ambient temperature. The main goal of the present 

work is to investigate the stress corrosion cracking susceptibility of stainless steels AISI 

321 and 347 in polythionic acids using an alternative process that is to submit the 

samples to cooper-cooper sulfate-16% sulfuric acid test (ASTM A262 Pr.E). After the 

stabilization heat treatment at 900ºC for 75 minutes, samples were heat treated at 600ºC  

during 20, 40, 80, 120 and 140 hours and  then exposed to boiling acidified copper 

sulfate solution for  72 hours. After exposure, the specimens were bent. The appearance 

of fissures or cracks was not observed in AISI 321 and 347 samples. The effectiveness 

of the solution has been made by submitting AISI 304L samples to the same 

environment . The AISI 304L samples with higher finishing have been cracked. The 

ones with fine-ground finishing have not been attacked.  

 

Key-words: austenitic stainless steels;  sensitization; stress corrosion cracking. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

  

 A corrosão sob tensão (CST) é um processo destrutivo dos materiais  resultante 

da ação simultânea de um meio corrosivo e de tensões mecânicas, aplicadas ou residuais 

(provenientes de operações de soldagem, tratamentos térmicos e ou conformação 

mecânica).  O primeiro caso deste fenômeno, conhecido como trincamento de cartucho 

de latão, foi constatado há mais de oitenta anos. O incidente foi causado pela prática de 

estocagem dos cartuchos de armas de fogo em celeiros, onde os mesmos entravam em 

contato com vapores de amônia, dando origem a fraturas no material. Este tipo de falha 

provocou muitos acidentes durante as duas guerras mundiais, exigindo um meticuloso 

estudo para a solução do problema. Portanto, a CST acarreta um impacto técnico e 

econômico de amplitude considerável,  em função do aumento da demanda de materiais 

para reposição, da redução na eficiência dos processos e do comprometimento da 

integridade  física dos equipamentos e de seus operadores. 

A Corrosão Sob Tensão constitui ainda um tema em aberto em suas diversas 

áreas de estudo, como na Ciência de Materiais e na Eletroquímica. Os maiores 

obstáculos que se colocam no caminho da solução definitiva do problema decorrem da 

complexidade do fenômeno e de sua natureza, o que exige uma abordagem de caráter 

multidisciplinar. Os diversos modelos propostos, via de regra, aplicam-se apenas a casos 

específicos e, assim mesmo, não conseguem explicar satisfatoriamente todas as facetas 

do problema. 

Os aços inoxidáveis austeníticos constituem talvez o mais significativo grupo de 

materiais  que apresentam suscetibilidade à CST, isso em função do grande número de 

falhas relatadas, das condições extremamente variadas em que ocorrem e da grande 

importância tecnológica desses materiais, que são selecionados quando o requisito 

básico é a resistência à corrosão  aliada a um compromisso adequado de resistência 

mecânica e custos econômicos. Não existe análise detalhada disponível sobre a 

contribuição da corrosão de equipamentos de aços inoxidáveis. Entretanto, pesquisa 

feita pela duPont durante o período de 1968 –1971 revelou que de 685 casos de fraturas 
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em equipamentos e tubulações de ligas resistentes à corrosão, mais de 90% referiam-se 

a aços inoxidáveis. O custo geral dos prejuízos causados pela corrosão nos Estados 

Unidos é estimado na ordem de $300 bilhões, sendo que um terço deste montante vem 

sendo evitado através da utilização de materiais mais resistentes à corrosão e técnicas de 

prevenção.  

Apesar de seu excelente desempenho em uma grande variedade de ambientes 

agressivos, os aços inoxidáveis austeníticos são suscetíveis a vários tipos de corrosão. 

Na indústria petroquímica, por exemplo, são comuns os problemas em tubulações 

durante as paradas das unidades de processo. Há a formação de ácidos politiônicos 

(H2SxO6, onde x = 3, 4 ou 5) a partir da decomposição de sulfetos em presença da 

umidade e do oxigênio que ingressam nos tubos durante as paradas. O trincamento é 

intergranular, associado à sensitização do aço. Para minimizar o efeito desses ácidos, 

utilizam-se aços inoxidáveis estabilizados ao Ti (AISI 321) ou ao Nióbio (AISI 347) 

que reduzem a formação de carbonetos de cromo (sensitização) e, conseqüentemente, 

aumenta a resistência à CST. 

 Este trabalho tem por objetivo principal fazer um estudo comparativo dos aços 

inoxidáveis austeníticos AISI 321 e 347, expostos à temperatura de 600°C, quanto à  

resistência à corrosão sob tensão em meio simulado de ácidos politiônicos através de 

ensaios de deformação e em meio de CuSO4 + H2SO4,  procedimento ASTM A262 

Pr.E, que é um ensaio alternativo recomendado pela literatura, mais severo, de mais 

fácil aplicação e de boa reprodutibilidade.  

A temperatura de 600°C foi sugerida pela refinaria local (LUBNOR), que 

encontrou temperaturas nesta ordem de grandeza, mesmo que por curtos espaços de 

tempo e em pontos localizados, na serpentina do forno de pré-aquecimento da unidade 

de dessulfurização de petróleo, apesar da temperatura de operação ser bastante inferior, 

380°C. Os tempos de exposição à referida temperatura, 20, 40, 80 horas para as 

amostras de aço AISI 347 e 80, 120 e 140 horas para aço AISI 321 foram escolhidos 

como forma de dar continuidade a trabalhos anteriores desenvolvidos por mestrandos da 

Universidade Federal do Ceará. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1. AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS 

 
 
2.1.1. Características 
  

 Os aços inoxidáveis austeníticos são ligas de ferro e cromo (Fe-Cr) formadas 

basicamente pela adição de elementos de liga  estabilizantes como níquel, manganês e 

nitrogênio, que expandem o domínio austenítico (γ) no diagrama ferro-carbono.  

Contém  geralmente 16-26% Cr, 35% Ni (máximo) e carbono podendo chegar até a 

valores inferiores a 0,02% C - todos os percentuais são dados em base mássica.  

O campo de aplicação dos aços austeníticos é bastante vasto, podendo abranger 

desde produtos de uso domésticos até produtos empregados em indústria química, 

petroquímica, alimentícia, farmacêutica, médico-hospitalar e outras. A razão dessa 

diversidade de aplicação deve-se a uma combinação favorável de propriedades, tais 

como:  baixo limite de escoamento, quando comparados aos martensíticos,   não são  

ferromagnéticos, apresentam estrutura cúbica de face centrada (CFC), podem ser 

endurecidos por deformação, possuem elevada resistência à corrosão, apresentam boa 

resistência mecânica a elevadas e baixas temperaturas, boa trabalhabilidade e 

soldabilidade.  

 Os aços convencionais são classificados pelo AISI (American Iron and Steel 

Institute) em dois grandes grupos denominados séries 300 e 200. A série 300, que é 

mais importante, abrange os aços com 16 a 25% de Cromo e 8 a 22% de níquel em 

peso, tendo, ainda, outros elementos de liga em pequena quantidade. A Figura 2  mostra 

os aços mais comuns deste grupo, obtidos a partir do aço tipo 304 que é o mais 

empregado na prática (vulgarmente denominado de “aço 18-8”). Nos aços da série 200, 

o níquel é parcialmente substituído pelo manganês, com teores variando de 4 a 15% Mn, 

7% Ni (máximo) e  0,02-0,05% N.  
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 Alguns elementos de liga como molibdênio, cobre, silício, alumínio, titânio e 

nióbio podem ser adicionados nestas ligas com o objetivo de melhorar a resistência à 

oxidação e à corrosão por pites, o enxofre e o selênio são adicionados quando se deseja 

melhorar a usinabilidade. 

 
Figura 1 - Modificações e composições a partir do aço AISI 304 para obtenção de 
propriedades especiais (PADILHA, 1994). 
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2.1.2. Resistência à Corrosão 
 

Os  aços inoxidáveis austeníticos são de grande importância em função de sua 

elevada resistência à corrosão. Essa  resistência é devida à presença  do cromo que 

induz a formação de uma fina camada protetora na sua superfície, fenômeno conhecido 

como passivação. Esta fina camada, formada de óxidos de cromo hidratados de natureza 

contínua, insolúvel e não-porosa, atua como uma barreira entre o metal e o meio, 

conferindo proteção ao metal e, conseqüentemente, evitando sua corrosão.   

A passivação dos aços inoxidáveis austeníticos  ocorre em condições específicas 

e depende de vários fatores, como por exemplo, da composição química da liga, 

condições de sua superfície e natureza do meio. As condições propícias para uma boa 

passivação são aquelas em que a superfície da liga está isenta de qualquer contaminação 

e o meio de exposição é oxidante. Quando essas condições estão presentes, o aço não 

sofre corrosão. Porém, caso a camada passiva seja destruída e as condições do meio não 

permitam a repassivação, as taxas de corrosão são elevadas, dando origem a vários tipos 

de corrosão, conforme mostra  Figura 2, onde o tipo mais comum é a corrosão sob 

tensão. 

 

 

Figura 2 - Tipos mais freqüentes de corrosão em aços inoxidáveis austeníticos 18Cr-
8Mo (PADILHA, 1994). 
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A microestrutura dos aços inoxidáveis tem influência marcante na sua 

resistência à corrosão. O fator mais prejudicial é a precipitação de carbonetos ou fases 

intermetálicas, ricas em cromo, o que acarreta um empobrecimento de cromo nas 

vizinhanças dos precipitados, podendo este elemento atingir valores inferiores a 12%. 

Quando isto acontece, não existem mais condições de ocorrer uma efetiva passivação 

nestes locais e estes serão propícios para ocorrência de corrosão. Esse fenômeno é 

conhecido como sensitização e pode acontecer quando os aços inoxidáveis austeníticos 

são aquecidos e mantidos na faixa de temperatura de 425-815°C, durante certo tempo 

(GARVERICH, 1994).  

 

2.1.3. Sensitização 
 

A sensitização consiste na formação de frágeis precipitados de carbonetos de 

cromo nos contornos de grão, deixando as regiões adjacentes empobrecidas de cromo. O 

contorno de grão é uma região de diferentes orientações cristalográficas. Devido a essa 

estrutura desorganizada, ela é favorável à formação de campos de segregação, como é o 

caso dos carbonetos. Esses carbonetos são do tipo M23C6 e apresentam estrutura 

cristalina CFC com 116 átomos por célula unitária, sendo 92 átomos metálicos e 24 de 

carbono. Os elementos ferro, molibdênio e níquel podem substituir parcialmente os 

átomos de cromo. O carbono pode ser parcialmente substituído por boro e nitrogênio. O 

parâmetro de rede mais freqüentemente citado na literatura para o Cr23C6 puro é 10,638 

Å. Este valor aumenta com a introdução de molibdênio e diminui com a presença de 

ferro. O teor de níquel neste carboneto é geralmente baixo (menos de 5%) e seu efeito 

não é discutido na literatura (PADILHA, 1994). 

A Figura 3  representa esquematicamente a precipitação dos carbetos de cromo 

no contorno de grão e região adjacente empobrecida de cromo, a qual sofrerá intensa 

corrosão, pois apresenta um potencial anódico maior que os precipitados de carbetos e  

interior dos grãos (JONES, 1996). Os compostos presentes nos contornos de grão 

podem ser mais nobres (catódicos), menos nobre (anódicos) ou de nobreza equivalente 

(neutros). Se forem do tipo anódico serão preferencialmente corroídos, funcionando 

como anodos da célula de corrosão, enquanto o restante do material (zona empobrecida 

da matriz e a própria matriz) será o catodo desta célula. Se, entretanto, os precipitados 

ou segregações nos contornos de grão forem catódicos em relação à zona fina 
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empobrecida e matriz, constituirão os catodos da célula eletroquímica favorecendo a 

corrosão da zona fina empobrecida (PANOSSIAN, 1993). 

  

 

Figura 3 - Representação esquemática da precipitação de carbetos de cromo (JONES, 
1996). 
 

A Figura 4 apresenta as curvas de sensitização, evidenciando que a rapidez de 

formação dos carbetos depende dos fatores: percentagem de carbono, temperatura e 

tempo de aquecimento. A precipitação ocorre  na região à direita das curvas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Curvas de sensitização relacionando temperatura, tempo e teor de carbono 
(GENTIL,1996). 
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Atualmente, sabe-se que a deformação tem uma influência significante na 

cinética e na taxa de precipitação de carbonetos na sensitização dos aços inoxidáveis 

austeníticos, fato comprovado por BELTRAN et al (1997), conforme mostra figura 5, 

em que o  tempo para atingir o pico máximo de sensitização de um aço AISI 304 não 

deformado é muito inferior que o tempo de pico máximo para o mesmo material com 

20%  de deformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Grau de sensitização em função da taxa de deformação de um aço AISI 304 
sensitizado a 625ºC (BELTRAN et al, 1997). 
 

Acredita-se que as discordâncias promovem o aumento da difusão do cromo 

através da criação de vacâncias como também outros defeitos cristalinos, como é o caso 

dos cruzamentos das micro-bandas de cisalhamento as quais também favorecem, 

energeticamente, a nucleação de precipitações pontuais no interior dos grãos. A 

intersecção destas bandas também promove a nucleação de pontos de martensita, 

especialmente nos aços da classe 304 (BELTRAN et al 1997), muito embora, segundo 

ADVANI et al (1993), a martensita não seja a precursora da precipitação do carboneto 

M23C6, atuando apenas na termodinâmica e cinética da precipitação do carboneto.

 O tamanho do grão também  afeta consideravelmente a cinética da precipitação 

dos carbonetos. BELTRAN et al (1997), mostraram que o tempo de sensitização é 

drasticamente reduzido, quando tamanho de grão é reduzido de 150 µm para 15 µm, 

para um aço inoxidável 304 submetido a temperatura de 625ºC.  
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A faixa de temperatura onde há sensitização é limitada superiormente pela 

temperatura acima da qual os carbetos são solúveis na matriz austenítica e inferiormente 

pela temperatura mínima para que possa haver difusão do cromo e conseqüente 

formação de carbetos no contorno de grão (GENTIL, 1996). 

A sensitização pode ser prevenida, através da difusão do cromo para regiões 

empobrecidas, aquecendo a liga a temperaturas maiores daquela em que ocorre a 

sensitização, ou seja, solubilizando o aço na temperatura de aproximadamente 1100°C e 

resfriada rapidamente para não permitir nucleação de carbetos, tornando a liga mais 

resistente à corrosão. O tempo em que a liga deve ser submetida a esta 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 (CHIAVERINI, 1998). 

A redução do teor de carbono também diminuirá a tendência à sensitização. Por 

isso, quando as condições econômicas de produção permitem, recomendam-se aços 

contendo menos de 0,03% deste elemento, como por exemplo, 304L e 316L. Outra 

maneira de prevenção é através da adição de elementos estabilizantes como  titânio e 

nióbio, que têm uma afinidade maior por carbono, formando carbetos estáveis. As 

proporções entre esses elementos e o carbono recomendadas para o aço AISI 304 são 

aproximadamente Ti/C: 5/1 e Nb/C: 10/1. Aços contendo esses elementos são ditos 

estabilizados, como por exemplo, AISI 321 e AISI 347.  

 

 

2.2. CORROSÃO SOB TENSÃO 

2.2.1. Características 

 
A corrosão sob tensão é um processo destrutivo de metal que só ocorre quando 

os três  fatores mostrados na Figura 6 estão presentes. Entretanto, é necessário que haja 

também uma especificidade dos pares material/meio, como, por exemplo, ligas de 

alumínio em meios de cloretos, fluoretos e alcalinos, ligas de cobre em ambientes 

amoniacais, aço carbono em meios alcalinos e aços inoxidáveis em meio de cloretos, 

alcalinos e sulfeto de hidrogênio. Eventualmente, pode-se constatar uma aceleração no 

processo corrosivo normal, ou seja, o  metal ou liga passará a sofrer maior perda em 

peso devido aos processos  eletroquímicos de corrosão normais, sem que, contudo, se 

verifique o desenvolvimento da corrosão sob tensão. É o caso, por exemplo, dos aços 
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carbono, que não chegarão a sofrer corrosão sob tensão em soluções de cloreto de sódio, 

apesar de apresentarem uma aceleração no processo corrosivo normal, devido à 

presença de tensões. A corrosão sob tensão está confinada à região de trincamento, 

enquadrando-se, portanto entre os diferentes tipos de corrosão localizada, como frestas e 

pites (PANOSSIAN, 1993).  

 

 
 

Figura 6 - Condições para o desenvolvimento da corrosão sob tensão (PANOSSIAN, 
1993). 

 

A corrosão sob tensão apresenta uma série de características que permitem 

distingui-la dos demais processos corrosivos. São elas (PANOSSIAN, 1993): 

a) a fratura causada pela corrosão sob tensão não apresenta estricção e, em geral, 

caracteriza-se pela presença de duas zonas distintas: a primeira, de caráter frágil, 

resultante do desenvolvimento das trincas de CST,  na qual não ocorre deformação 

plástica. A segunda, de caráter dúctil, resultante da ruptura brusca do material 

causada pelas tensões existentes que, em face da diminuição da seção resistente pelo 

desenvolvimento das trincas, ultrapassam o limite de resistência do material. Numa 

fratura recente, a primeira zona apresenta-se sempre escurecida, e a segunda, 

brilhante; 

b) as trincas de CST podem ser intergranulares, transgranulares ou mistas;  



 

 

11 
 

c) a CST caracteriza-se por dois estágios bem distintos: período de indução, 

correspondendo a um lento processo de corrosão que precede a formação de trincas 

visíveis, e  propagação de trincas; 

d) as trincas de CST desenvolvem-se perpendicularmente à direção do esforço de 

tração; 

e) apresenta efeito altamente localizado;  

f) ocorre, somente, quando as tensões e as concentrações dos agentes responsáveis 

pelo processo ultrapassam determinados valores mínimos; 

g) ocorre apenas em condições altamente especificas,  dependendo da natureza do 

próprio metal, bem como das condições físico-químicas do meio. De acordo com a 

literatura, os casos mais comuns de CST em aços inoxidáveis austeníticos estão 

apresentados na  Tabela 1. 

 

Tabela 1  - Relação dos principais meios que causam a CST em aços inoxidáveis 
austeníticos (PANOSSIAN, 1993). 

Meio Corrosivo Tipo de Trinca 

Ácidos politiônicos Intergranulares 

Soluções de cloretos de Mg, Fe (ferroso), Ca, Ba, Co, Zn, Li, 
NH4, K, Mn, Ni (isoladas ou misturadas): ação agressiva 
aumenta com concetração, temperatura, acidez e oxigênio; maior 
agressividade em temperaturas próximas do ponto de ebulição 
das soluções 

Intergranular ou  
transgranular 

Soluções alcalinas (KOH, NaOH), ação acelerada por agentes 
redutores ( H2S, Na2S, fenol e outros compostos orgânicos), 
concentração e temperatura; são necessários concentrações de  
íons OH relativamente elevadas 

Não relatado 

Compostos orgânicos contendo cloretos em presença de umidade Não relatado 

H2O, em fase líquida ou gasosa, à temperatura elevada e em 
presença de íons de cloro. Ação acelerada pela pressão, 
temperatura, oxigênio e acidez. 

Não relatado 

H2S + H2O, em fase líquida ou gasosa e em presença de íons de 
cloro e oxigênio 

Transgranulares ou 
intergranulares 
dependendo do tipo de 
aço 

H3PO4, ação acelerada pela concentração e temperatura Transgranulares 

H2SO4 Transgranulares 
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2.2.2. Fatores Influenciadores 
 

Os principais fatores que influenciam a corrosão sob tensão  são os seguintes: 

 
a) Tensão aplicada ou residual 

 A CST em determinado metal ou liga, num meio bem definido, depende, 

fundamentalmente das tensões de tração aplicadas, residuais ou ambas.  As tensões de 

compressão não causam corrosão sob tensão. Ao contrário, podem prevenir o 

trincamento ou, eventualmente, protelá-la. 

 O efeito das tensões de tração sob a CST depende de sua intensidade e 

distribuição. Para que ocorra o trincamento num tempo de significado prático, é 

necessário que a soma das tensões de tração residuais e aplicadas atinja um valor crítico, 

pelo menos em alguma parte do material. Este valor até hoje não foi bem determinado, 

em face da heterogeneidade da distribuição das tensões residuais. O efeito da tensão 

sobre a suscetibilidade de um metal ou liga é, normalmente, medido pelo tempo 

necessário para ocorrência de ruptura no meio considerado. 

 Dentre as tensões residuais internas, as tensões macroscópicas são as que 

parecem mais influir no desenvolvimento da CST, como por exemplo: os tratamentos 

mecânicos (deformação plástica), tratamentos térmicos, soldas, aquecimentos desiguais 

durante a utilização ou produção da peça. 

 

b) Estado da Superfície 

 O estado da superfície do material (rugosidade, ondulações  

microirregularidades, estrutura da camada superficial, etc) desempenha um papel 

importante no seu comportamento ante a CST.  A resistência aumenta com a qualidade 

do estado da superfície. A ação dos tratamentos mecânicos das superfícies metálicas 

(polimento, usinagem, lixamento) é determinada, aparentemente, pela introdução de 

tensões residuais na superfície, causadas pelas deformações plásticas heterogêneas e 

aquecimento localizado irregular. 
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c) Composição e estrutura cristalina 

  A influência da variação do teor de elementos de liga sobre a CST pode ser 

ilustrada com o comportamento dos arames de ligas Fe-Cr-Ni, com diferentes teores de 

Ni, ensaiados em solução de  42% de MgCl2. Conforme mostra a Figura 7, as ligas mais 

suscetíveis à corrosão sob tensão, neste meio, são as que contêm cerca de 8% de níquel. 

As ligas com alto teor de níquel são imunes à CST, porém são economicamente menos 

atraentes devido ao alto custo. 

 A estrutura cristalina também influencia a corrosão sob tensão, assim o aço 

inoxidável ferrítico (cúbica de corpo centrado) é muito mais resistente à CST quando 

exposto a soluções aquosas de cloreto do que o aço inoxidável austenítico (cúbica de 

face centrada). Metais puros são geralmente imunes à CST, mas, no caso do cobre, 

traços de impurezas podem torná-lo suscetível (GENTIL,1996). 

 

 

 

Figura 7 - Efeito do Níquel na Corrosão sob tensão de arames de aço austenítico 
contendo 18 a 20% de cromo em solução aquecida (154°C) de cloreto de magnésio 
(JONES, 1992). 
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d) Natureza do Meio 

 A corrosão sob tensão apresenta pouca ou quase nenhuma relação com as 

demais formas de corrosão no que se refere à natureza do meio. Assim, por exemplo, os 

aços carbono que são suscetíveis a uma forte corrosão generalizada em soluções de 

cloreto de sódio, não sofrem, nesses meios, nenhuma corrosão sob tensão. A adição de 

outras substâncias aos meios que causam CST pode alterar consideravelmente o tempo 

necessário  para ocorrência da ruptura. 

 

e) Temperatura e Concentração dos Agentes 

Na maior parte das vezes, a ação do meio no desenvolvimento da CST é 

acelerada pela elevação da temperatura e concentração dos agentes corrosivos. Além 

disso, certos metais sofrem CST, num determinado meio, caso a temperatura do mesmo 

ultrapasse um determinado valor mínimo. É o que ocorre, por exemplo, com os aços 

inoxidáveis austeníticos, sendo raros os casos com temperatura abaixo de 80°C 

(PANOSSIAN, 1993). 

 

2.2.3. Mecanismo de Trincamento 
 

Devido à complexidade que envolve o trincamento por CST dos metais e ligas 

não foi possível, até o momento, estabelecer-se um mecanismo universal para formação 

e desenvolvimento das trincas. Várias teorias foram elaboradas com esse propósito; 

contudo, nenhuma conseguiu adaptar-se de maneira satisfatória a todos os casos 

conhecidos de CST (PANOSSIAN, 1993). 

Independentemente do mecanismo atuante, a corrosão sob tensão envolve três 

estágios principais: período de indução, de iniciação (nucleação da trinca) e propagação 

da trinca até ocorrer a fratura. O período de indução é definido como o tempo de 

exposição no meio corrosivo antes da nucleação da primeira trinca; este período é 

freqüente, mas não necessariamente constante em todos os processos. O  estágio de 

nucleação corresponde ao crescimento lento da trinca, durante o qual os efeitos 

combinados de tensão e corrosão promovem a sua propagação, com o conseqüente 

aumento da intensidade de tensão na ponta da trinca. O terceiro estágio é atingido 

quando a intensidade da tensão alcança um valor tal que a fratura rápida passa a ocorrer 

sob a ação da tensão unicamente. 
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De maneira geral, os mecanismos de corrosão sob tensão podem ser agrupados 

em dois grupos: mecanismo catódico e mecanismo anódico.  

Nos mecanismos catódicos, também chamados de fragilização por hidrogênio, a 

polarização catódica dos metais acelera o processo de trincamento, em virtude do 

hidrogênio que se libera no processo de corrosão. Ocorrem preferencialmente com 

metais do sistema CCC (cúbico de corpo centrado), tais como os aços inoxidáveis 

martensíticos. O aço inoxidável austenítico pode, em algumas circunstâncias ser meta-

estável, ou seja, a austenita pode se transformar em martensita do tipo ε, hexagonal 

compacta, ou do tipo α, de estrutura cúbica de corpo centrado. Esta transformação pode 

ser induzida pela tensão mecânica aplicada ou por tensões induzidas pela presença de 

hidrogênio (GOMES, 1991). 

Os mecanismos de natureza anódica, nos quais a polarização catódica do metal 

diminui, ou mesmo, detém o desenvolvimento do processo; normalmente, ocorrem em 

ligas com estrutura CFC, tais como, aços inoxidáveis austeníticos. Esse mecanismo, 

face à possibilidade que existe de controle eletroquímico, normalmente, associa o 

caminho da trinca com regiões anódicas no restante do material.  Essas regiões são, às 

vezes, como que distintas do material da matriz, devido à presença de segregações ou 

fases precipitadas, freqüentemente, nos contornos de grão ou nos planos de 

deslizamentos. Se as segregações não são anódicas à matriz, as regiões próximas a estas, 

empobrecidas nos produtos segregados, é que são consideradas anódicas. Forma-se, 

então, uma célula de corrosão, constituída por uma grande área catódica e uma pequena 

área anódica, e a dissolução procede através de caminhos ativos do material. As tensões 

ajudam a abrir as trincas e permitem expor novas superfícies à ação do meio corrosivo. 

 

2.2.4. Corrosão sob tensão em meio de ácidos  politiônicos. 
 

A corrosão por meio de ácidos politiônicos surgiu na década de 50 com a 

instalação, nas refinarias de petróleo, de unidades de hidrotratamentos para redução do 

percentual de enxofre presente no petróleo cru. A utilização dos aços inoxidáveis 

austeníticos era uma prática comum, na época, devido a sua boa resistência ao H2S 

presente nas unidades de dessulfurização do petróleo. Entretanto, vários casos de 

trincamento foram detectados nos aços inoxidáveis austeníticos do tipo AISI 304, 

principalmente nas regiões adjacentes às soldas. Geralmente as trincas furavam os tubos 

de 12 mm de espessura em menos de 8 horas (GARVERICK, 1994).   
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Estudos posteriores elucidaram o problema tecnológico enfrentado pela industria 

do petróleo. Descobriu-se que ácidos politiônicos eram formados pelo seguinte 

mecanismo: durante a operação em altas temperaturas, o H2S presente no meio forma 

sobre o metal uma camada fina de FeS que, por ocasião da parada da unidade, é 

hidrolisada pela umidade e oxigênio presentes na atmosfera, dando origem à mistura de 

ácidos politiônicos (H2SxO6, onde x = 3,4 ou 5). Por sua vez, quando esses ácidos 

entram em contato com aços inoxidáveis sensitizados devido a exposição à temperatura 

elevada de operação ou processos de soldagem,  dão origem ao trincamento do material. 

O trincamento é intergranular devido à deficiência de cromo nas áreas adjacentes ao 

contorno de grão. A Figura 8 mostra a morfologia do trincamento ocorrido em um tubo 

de aço AISI 321 em meio de ácido politiônico. 

A minimização dos efeitos do ácido politiônico segue duas linhas: na 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 de ordem metalúrgica e 

baseia-se na utilização de aços inoxidáveis estabilizados com Ti (AISI 321) e Nb (AISI 

347) (JONES, 1992). A resistência destes materiais à corrosão pode ser 

substancialmente aumentada com a utilização de tratamento térmico de estabilização, 

que consiste em submeter a liga à temperatura de  aproximadamente 900°C  durante 2 

horas. Este tratamento visa promover a máxima precipitação de carbonetos de titânio ou 

Nióbio ao invés de carbonetos de cromo (GARVERICK, 1994).   

 

 

Figura 8 – Trincamento ocorrido em um aço AISI 321 rompido em operação. 
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2.3. MÉTODOS DE ANÁLISE DE SENSITIZAÇÃO E CORROSÃO SOB 

TENSÃO 

 
2.3.1. Análise de Sensitização 

 
A avaliação da sensitização pode ser feita, basicamente, através de dois métodos: 

análise microestrutural e ensaios eletroquímicos, conhecidos como EPR 

(Electrochemical Potentiokinetic Reactivation). 

 

 a) Análise microestrutural 
 
A norma ASTM A 262 documenta diversos procedimentos para a identificação 

da sensitização em aços inoxidáveis austeníticos. O teste pelo ácido oxálico (prática A) 

é um método rápido de identificação através de um ataque simples na superfície da 

amostra do aço analisado, a qual revela a microestrutura do aço com a precipitação de 

carbonetos de cromo. Para este teste, uma superfície de aproximadamente 1 cm2 ou 

mais é submetida a um polimento. Essa superfície polida é transformada em ânodo 

através da formação de um circuito utilizando um eletrodo auxiliar (o cátodo, feito de 

aço inoxidável, grafite ou platina) e uma solução de ácido oxálico a 10%. Utiliza-se uma 

fonte para o ataque da superfície durante 1,5 min. a 1,0 A/cm2. O resultado desse 

procedimento mostra um dos três tipos de estruturas abaixo descritas: 

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

• Estrutura “Dual” � ditches nos contornos de grãos, mas não chegam a 

circundá-los completamente; 

• Estrutura “Ditch” � um ou mais grãos completamente circundados por 

ditches. 

As Figuras 9,10 e 11 apresentam micrografias destas estruturas citadas na norma 

ASTM A 262 (1993). 

 
A avaliação microestrutural de amostras contendo estruturas “step” ou daquelas 

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” (ASTM A 262, 1993). 
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Figura 9 – Estrutura Step 500X (ASTM A 262, 1993). 

 

 
 
 
 

 

Figura 10 – Estrutura “dual”  250X (ASTM A 262,1993). 
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Figura 11 – Estrutura “ditches” 500X (ASTM A 262, 1993). 
 

b) EPR   

 Existem basicamente duas variações desta técnica: a que utiliza apenas um 

“loop” para fazer a varredura no material e a que utiliza dois “loops”. Assim tem-se a 

técnica SL-EPR e a técnica DL-EPR. 

 
• Single Loop (SL-EPR) 

 O teste SL-EPR é realizado pelo desenvolvimento de uma curva 

potenciocinética  obtida pela varredura com potencial controlado na região  passivada 

até o potencial de corrosão  em um eletrólito específico. O método baseia-se na ruptura 

do filme passivo no contorno de grão, que é a região onde o filme passivo apresenta-se 

mais instável devido à precipitação dos carbonetos de cromo, quando um potencial 

reverso é aplicado. O critério utilizado é a quantidade de carga elétrica gerada durante a 

reativação eletroquímica imposta pela aplicação do potencial. A aplicação do potencial 

gera uma curva simples, conforme mostra a Figura 12, onde a carga Q é medida pela 

integração da área rachurada da curva. Quanto maior a carga Q maior é o grau de 

sensitização do material. A tabela 2  mostra as condições típicas utilizadas no ensaio de 

um inoxidável austenítico, em que o grau de sensitização P(a) é calculado da seguinte 

forma:  
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Figura 12 – Diagrama esquemático para o teste SL-EPR (SEDRIKS, 1996). 
 

 

Tabela 2 – Condições de teste EPR 

Parâmetros Condições 

Eletrólito 0,5 M H2SO4 – 0,01 M KSCN 

Temperatura 30 ± 1 ºC 

Superfície da amostra 1 µm 

Taxa de reativação 6 V/h 

Potencial de passivação 245 mV (vs. Ag-AgCl)/2 min 

Desaeração N2 

Eletrodo auxiliar Pt 

Eletrodo de referência Padrão Ag-AgCl 

Grau de sensitização Pa = Q(C)/GBA (cm2) 

 

  

Pa (C/cm2) = Q/GBA 

Q(C) – Mudança de reativação 

GBA (cm2) – As [5,09544 x 10-3 exp(0,34696X) onde: 

As (cm2) – área da amostra 

X – Tamanho de grão ASTM a 100 x (experimentos realizados com tamanho de grão de 

5 x 10-5 cm). 
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• Double Loop (SL-EPR) 

 Nessa análise, a composição da solução, os componentes da célula e a 

temperatura em que o teste é realizado são os mesmos utilizados no SL-EPR. No 

entanto, a seqüência do procedimento de polarização, o acabamento superficial da 

amostra, bem como os parâmetros utilizados para medir o grau de sensitização, são 

todos diferentes do teste SL-EPR. 

 Com relação ao tempo demandado para a realização do experimento, já na 

preparação das amostras tem-se um ganho considerável, pois, nesse caso, as amostras 

não precisam de um polimento muito fino, podendo a superfície ter um acabamento em 

até 150 µm; já no SL-EPR, essa superfície precisa ser polida até a granulação de 1 µm. 

 A superfície a ser testada é exposta a uma solução ácida por aproximadamente 2 

min, para se estabelecer o potencial de corrosão, que para os aços AISI 304 e 304L é de 

aproximadamente – 400 mV versus SCE (eletrodo saturado calomelano). A superfície é 

então submetida à polarização anódica até o potencial de + 300 mV versus SCE a uma 

taxa de 6 V/h. Isso, por aproximadamente 7 minutos. Tão logo este potencial é 

alcançado, a direção da varredura torna-se reversa e o potencial é diminuído até o 

mesmo nível do potencial de corrosão. O resultado é mostrado na Figura 13, constando 

de dois ”loops” em duas curvas plotadas com o potencial do eletrodo versus a corrente 

que flui entre o eletrodo auxiliar e a superfície da amostra. Este eletrodo poderá ser de 

platina, grafite ou de aço inoxidável. A razão Ir/Ia é utilizada para medir o nível de 

sensitização, em que Ia é a máxima corrente a que o maior “loop” atingiu e Ir é a 

máxima corrente que o menor “loop“ atingiu. 

 

 

Figura 13 – Diagrama esquemático para o teste DL-EPR (SEDRIKS, 1996). 



 

 

22 
 

2.3.2. Análise da Corrosão Sob Tensão 
 

A corrosão sob tensão tem sido estudada através de diferentes metodologias, 

empregando-se técnicas experimentais variadas, que consistem, essencialmente, em se 

submeter um corpo de prova a uma tensão mecânica (aplicada ou residual), sendo ao 

mesmo tempo eletrodo de trabalho de uma célula eletroquímica, na qual se procura 

medir e controlar os parâmetros eletroquímicos ligados ao processo. 

 Os ensaios de CST têm o propósito de determinar a resistência à propagação de 

trincas e assim predizer o desempenho do material em serviço quando solicitado por 

CST, selecionar novas ligas e tratamento térmico em determinados meios, desenvolver 

técnicas de controle de qualidade, avaliar a eficácia dos tratamentos superficiais e 

pesquisar novos mecanismos de corrosão sob tensão (MARIANO, 1996).  

Os principais ensaios utilizados para analisar a suscetibilidade à CST dos 

materiais em um determinado meio  são os seguintes: 

 

a. Ensaio de Deformação Constante 
 
 Consiste, basicamente, em se dobrar uma chapa fina do material a ser estudado, 

de modo a produzir, no mesmo, tensões mecânicas residuais. Este corpo de prova é 

dobrado e imerso no eletrólito de interesse, podendo ser polarizado ou não, para se obter 

informações eletroquímicas. A Figura 14 (a) a (d) ilustra as principais configurações de 

corpo de prova utilizado neste teste, sendo que o (b) e o (c) são os mais utilizados. Os 

corpos de prova são portáteis compactos e fáceis de serem fabricados, mas a 

reprodutividade do ensaio não é boa, devido à dificuldade de determinação do estado e 

da intensidade das tensões existentes. Além disso,  com o início e a propagação das 

trincas ocorre a diminuição da carga aplicada, podendo cessar o processo corrosivo.  

Os corpos de prova tipo C (Figura 15) podem ser fabricados através da seção 

transversal de um tubo. Além de serem versáteis e econômicos, possuem a vantagem de 

se controlar a tensão através da variação da deformação aplicada, conforme equação 

abaixo: 

Df = D - ∆;  ∆= σπd2/4EtZ  

Onde: 

D  = Diâmetro do perfil C antes da deformação; 
Df = Diâmetro depois da deformação; 
σ  = Tensão circunferência desejada (dentro do limite de proporcionalidade); 
d  =  D – t; 
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t   =  Espessura da parede; 
E = Módulo de elasticidade; 
Z = Fator de correção. 
 

 

Figura 14 – Modelos de corpos de prova utilizados em testes de corrosão sob tensão 
(SEDRIKS, 1990). 

 

Figura 15 – Exemplo de corpo de prova tipo C (ASTM G 38, 1984). 

dimensões em milímetros 
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Os corpos de prova de perfil U são também bastante utilizados para análise da 

corrosão sob tensão. O corpo de prova é geralmente uma tira retangular dobrada a 180° 

segundo um raio preestabelecido e mantida constantemente nesta condição de 

deformação. O dobramento em U no corpo de prova ocasiona grande quantidade de 

deformação elástica e plástica, proporcionando um dos mais rigorosos ensaios 

disponíveis para corpos-de-prova lisos (em oposição a corpos de prova entalhados ou 

pré-trincados) para ensaio de corrosão sob tensão. As condições de tensão não são 

usualmente conhecidas e uma larga faixa de tensões existe em um único corpo de prova 

tensionado. O corpo de prova não é, portanto apropriado para estudar os efeitos de 

diferentes tensões aplicadas em trincamentos por corrosão sob tensão, ou para estudo de 

variáveis que têm somente um efeito pouco importante no trincamento (ASTM G 30, 

1990).  

A Figura 16 mostra um tipo de corpo de prova e diversas dimensões típicas que 

são utilizadas com sucesso, em uma grande variedade de materiais. Dependendo do 

método utilizado para manter a pressão aplicada, os corpos-de-prova podem apresentar 

orifícios. O comprimento C e a largura L do corpo  de prova são determinados pela 

quantidade e forma do material disponível, pelo processo de tensionamento e pelo 

tamanho do recipiente de ensaio utilizado. A espessura (e) geralmente depende da forma 

do material, resistência e ductilidade, bem como dos meios disponíveis para fazer o 

dobramento. É difícil fazer dobramento em U em materiais cuja espessura exceda a 3 

mm se o limite de escoamento for superior a 1380 MPa. Para fins comparativos, é 

desejável manter constantes as dimensões do corpo de prova, especialmente a relação da 

espessura para o raio de dobramento. Com isso tem-se, aproximadamente, a mesma 

deformação máxima em materiais que estão sendo comparados. No entanto, isto não 

resulta em ensaios igualmente severos se as propriedades mecânicas dos materiais em 

comparação são muito diferentes. 

A tensão circunferencial é a de maior interesse no corpo de prova dobrado em U. 

A tensão circunferencial não é uniforme porque: a) há uma variação de esforços através 

da espessura, variando da tensão de tração máxima junto à superfície externa até a 

compressão máxima junto à superfície interna; b) a tensão varia de zero nas 

extremidades do corpo de prova até o valor máximo no centro da dobra; c) a tensão 

pode variar ao longo da largura da parte dobrada. 



 

 

25 
 

 

 

 

Exemplo 
c 

(mm) 

M 

(mm) 

l 

(mm) 

E 

(mm) 

d 

(mm) 

X 

(mm) 

Y 

(mm) 

r 

(mm) 
α (rad) 

A 80 50 20 2,5 10 32 14 5 1,57 

B 100 90 9 3,0 7 25 38 16 1,57 

C 120 90 20 1,5 8 35 35 16 1,57 

D 130 100 15 3,0 6 45 32 13 1,57 

E 150 140 15 0,8 3 61 20 9 1,57 

F 310 250 25 13,0 13 105 90 32 1,57 

G 510 460 25 6,5 13 136 165 76 1,57 

 
Figura 16 - Exemplos de dimensões de corpos de prova dobrados em U (ASTM G 30, 
1979). 
  

O tensionamento é obtido normalmente por uma operação de um ou dois 

estágios. O tensionamento em um estágio é conseguido dobrando-se o corpo de prova 

na forma de U e mantendo-se nesta forma sem permitir o relaxamento da deformação 

elástica. A seqüência típica está demonstrada pela Figura 17 (a). O tensionamento é 

geralmente obtido utilizando-se uma máquina de ensaio de tração. É o método mais 

indicado para tensionamento de corpos-de-prova dobrados em U, que são difíceis de 

serem conformados manualmente face à grande espessura ou elevada resistência do 

material ou ambos. O tensionamento em dois estágios envolve primeiro uma 

conformação aproximada em U e depois permite o relaxamento completo da 

deformação elástica antes da aplicação do segundo estágio de deformação do ensaio, 

conforme mostra a Figura 17 (b). 
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(a)      (b) 

Figura 17 - Procedimento para tensionamento de corpos de prova dobrados em U. (a) 
Tensionamento em um estágio. (b) Tensionamento em dois estágios (ASTM G30, 
1979). 

 
 

b. Ensaio de Carga Constante 
 

Este ensaio consiste em se aplicar uma tensão trativa constante, que pode ser 

medida, a um corpo de prova imerso no eletrólito de interesse. A carga é aplicada em 

dispositivos de carregamento axial simples (Figura 14 (e)) ou através da compressão de 

uma mola helicoidal, conforme Figura 14 (f). O critério de falha é definido como a 

ocorrência ou não do trincamento superficial ou pode ser, no caso de materiais de 

resistência mecânica mais elevada, a ruptura ou não do corpo de prova. Persiste uma 

limitação que é a duração, ainda arbitrária, dos ensaios. Em conseqüência, o não 

trincamento em um período de tempo pré-estabelecido não representa uma garantia de 

que o mesmo não venha a ocorrer em períodos mais longos. A grande vantagem deste 

teste é que as tensões, ao contrário que se vê no ensaio anterior,  aumentam com o 

aparecimento das trincas (Figura 18), conseqüentemente, é mais provável que essa 

amostra tenha uma fratura completa mais cedo que a amostra usada no ensaio de 

deformação constante (JONES, 1992). 
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   (a)             (b) 

Figura 18 -  Esquema comparativo da variação de tensões durante o início e propagação 
de trincas de CST em corpos de prova tensionados unixialmente. (a) Deformação 

Constante. (b) Carga Constante. σM é máxima tensão na ponta da trinca, σN é tensão 

média na área útil e σG é tensão aplicada na seção transversa (JONES, 1992).  
 

 

c. Ensaio de Tração lenta 
 
Durante este ensaio, o corpo  de prova é tracionado a uma taxa de deformação 

inferior à utilizada em ensaios mecânicos de tração. Sob esta taxa de deformação, e no 

meio corrosivo, admite-se que o ensaio seja capaz de reproduzir as condições presentes 

na ponta da trinca. A avaliação do grau de resistência do material sob o efeito conjugado 

do tracionamento e do meio corrosivo pode ser obtida a partir da curva tensão (σ) 

versus deformação (ε) (BASTOS,1999). Todos os parâmetros possíveis de se obter 

como tensão máxima de ruptura, estricção, elongação e energia de fratura podem ser 

medidos e comparados  com os valores obtidos quando o material é ensaiado ao ar ou 

óleo. A suscetibilidade à CST é avaliada a partir da redução dos valores dos parâmetros 

ligados  à ductibilidade do material.  Na Figura 19  estão representadas as curvas σ x ε 

para  o mesmo material ensaiado ao óleo e em meio agressivo. A sensibilidade à CST 

pode ser calculada pelas seguintes relações: 1) εCST/εO , 2) σmax/σOmax, ou 3) ACST/AO 

(MASAMICHI , 1990).  
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Fenômenos de naturezas diversas, que causam perda de resistência do material 

quando ensaiado em tração lenta, apresentam resultados distintos em função da taxa de 

deformação imposta. Isto permite, por exemplo, separar a degradação associada à 

fragilização por hidrogênio (FH) da CST.  

Figura 19 – Avaliação da suscetibilidade à CST (MASAMICHI , 1990). 
 

A FH e CST não  ocorrem se a taxa de deformação for muito alta, pois não 

haverá tempo do eletrólito atuar de forma intensa, como mostra a Figura 20. Entretanto, 

para valores muito baixos de ε (taxa de deformação) ainda haverá FH, mas não CST,  

Figura 20 – Desenho esquemático da influência da taxa de deformação na ductibilidade 
de materiais quando ensaiado através da técnica de tração lenta (JONES, 1996). 
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pois nestas taxas não haveria ruptura do filme superficial em uma extensão propícia à 

nucleação de trincas. No caso de aços inoxidáveis austeníticos, tem sido contatado que a 

taxa de deformação crítica se situa em torno de 10-6 s-1. 

 

d. Determinação do fator de intensidade de tensão crítico 
 

Modernamente, a teoria da mecânica da fratura tem sido invocada numa 

tentativa de quantificar os processos de fratura assistida por efeito do meio corrosivo. 

Avalia-se o comportamento do material, medidndo-se o fator de intensidade de tensão 

crítico na presença do meio corrosivo (KICST) e compara-se com o valor KIC do material 

sem o meio corrosivo. Se KICST for menor que o KIC o processo de CST está presente. 

 

e. Curvas de polarização potenciodinâmica 
 

Potenciais eletroquímicos tem um efeito crítico na corrosão sob tensão. A Figura 

21 mostra uma curva de polarização anódica potenciodinâmica para uma liga típica que  

apresenta regiões ativas/passivas. As zonas rachuradas são regiões suscetíveis à CST. O 

filme passivo é um aparente pré-requisito para CST, pois as duas zonas de 

suscetibilidade aparecem em potenciais onde o filme passivo é menos estável. A Zona 1 

está associada à presença de pites que funcionam como intensificadores de tensão. Na 

Zona 2, longe do potencial de pites, a CST ocorre onde o filme é relativamente fraco 

(JONES, 1996).  
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Figura 21 – Curva de polarização potenciodinâmica e potenciais de eletrodo que 
geralmente ocorrem a CST (JONES, 1996). 
 

 
2.3.3. Ensaios de Laboratório de CST em Ácidos Politiônicos 
 

Ao se analisar a literatura, conclui-se que existem dois caminhos básicos 

propostos por pesquisadores em relação ao estudo da suscetibilidade à corrosão sob 

tensão em meio de ácido politiônico: 

 

a. Simulação do ácido politiônico 
 

Solução de ácidos politiônicos é preparada através do borbulhento de H2S numa 

solução fria de SO2 e água destilada (solução de WACKENRODER). Esta solução 

contém uma mistura de diferentes ácidos politiônicos,  preparada conforme  norma 

ASTM G 35 (1988). Tem um pH de cerca de 1,15 e, aproximadamente, 0,13 mol/l de 

ácido politiônico. A espécie predominante é o ácido tetratiônico com uma concentração 

de 0,074 mol/l, aproximadamente, que representa cerca de 57% do total de ácidos, além 

disso, possui 1,62% de H2SO4  e 3,02% de H2SO3. Estudos recentes mostram que de 
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todos os ácidos politiônicos, somente os ácidos tetratiônicos (H2S4O6) induzem a CST 

em aços sensitizados tipo AISI 304 (JONES, 1992). 

A norma ASTM G-35 representa um avanço no ensaio de determinação da 

suscetibilidade à CST em solução de ácidos politiônicos, pois determina, de maneira 

sucinta a preparação desta solução, bem como seu controle de qualidade, realizado por 

meio de corpo de prova de aço inox AISI 302 ou 304 sensitizado (675°C, 4 horas), o 

qual imerso na solução, deve romper num período máximo de 1 hora. Entretanto, a 

simulação é bastante demorada, no mínimo 10 dias, e sua reprodutibilidade é muito 

difícil. Por isso, existe uma tendência, de acordo com literatura, em substituir esta 

prática pela norma ASTM A 262 Pr. E, que é um ensaio de mais fácil execução. 

 

b. ASTM A 262 Pr. E 
 

A Prática E da norma ASTM A 262, também conhecida como Ensaio de  

STRAUSS, é utilizada para determinação  da corrosão intergranular dos aços 

austeníticos. Contudo, diversos pesquisadores (SAMANS, 1964; TAMAKI,1987; 

NISHIDA,1984)  mostraram que existe uma forte correlação entre esta prática e o meio 

simulado de ácidos politiônicos. SAMANS (1964) mostrou, conforme Figura 22, que 

para o aço AISI 304 existe forte correlação entre os ensaios, principalmente na região 

onde  a temperatura é a mínima necessária para promover a sensitização.  Entretanto, 

não existe nenhum estudo estatístico que comprove a correlação entre os ensaios.  

O ensaio consiste na exposição durante 24 a 72 horas de um corpo de prova 

apropriado de aço inoxidável austenítico, envolvido completamente em limalhas ou 

granalhas de cobre, em uma solução ácida fervente de sulfato de cobre. Após a 

exposição na solução fervente, o corpo de prova é dobrado e depois inspecionado 

visualmente objetivando a detecção de trincas. O exame pode ser feito com aumento 

máximo de 20 vezes, conforme norma ASTM A 262 Pr E. 
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Figura 22 – Suscetibilidade à Corrosão Sob Tensão do aço AISI 304 em meio simulado 
de Ácido Politiônico e Solução Acidificada de Sulfato Cúprico (SAMANS, 1964). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

 

3.1.1. Análise Química 
 
Para realização do trabalho, foram utilizados aços inoxidáveis austeníticos do 

tipo AISI 321, 347, 304 e 304 L. Inicialmente, foram feitas, em cada um dos quatro 

tipos de aços utilizados, análise química quantitativa pelo método da aspersão química e 

qualitativa através da técnica de energia dispersiva de Raio-X para a determinação dos 

elementos presentes, objetivando o enquadramento dos materiais conforme classificação 

AISI.  

 

3.1.2. Ensaio de Dureza 
 

Foi realizado o ensaio de dureza Brinnel, antes e após tratamento térmico, 

segundo a norma ASTM E-10 (1996), no Laboratório de Caracterização de Materiais 

(LACAM) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Para este ensaio foi utilizado  Microdurômetro Brinnel com esfera de aço φ 2,5 

mm e carga de 187,5 Kgf. 

 

3.1.3. Corpo de Prova 
 

Para a realização do trabalho foram utilizados corpos de prova de aço inoxidável 

austenítico AISI 321 e 347 extraídos de tubos (φ3,5 polegadas, schedule 80), como 

também, corpo de prova de aço AISI 304 e 304 L, confeccionados a partir de chapas 3,0 

mm de espessura.  

Os tubos de aços AISI 321 e 347 foram inicialmente cortados em chapas para,  

em seguida, serem aplainadas e retificadas até as dimensões de 100 x 20 x 2,5 mm.  

Após tratamento térmico, as amostras foram cortadas a fim de adquirir as dimensões de 
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80 x 20 x 2,5 mm para utilização nos ensaios de STRAUSS e meio simulado de ácido 

politiônico  e 10 x 10 x 2,5mm para exame metalográfico, conforme ilustra a Figura 23. 

Para a confecção das amostras de aço inoxidável austenítico AISI 304 e 304 L, obtidas a 

partir de chapa metálica, não foi preciso o emprego de usinagem mecânica, apenas 

foram cortadas para ficar nas mesmas dimensões dos corpos de prova dos AISI 321 e 

347. 

 

Figura 23  –  Corpos de prova. (a) Forma de retirada e dimensões; (b) Esquema do 
dobramento realizado  após ataque corrosivo. 
 

Após os tratamentos térmicos, as amostras de dimensões 10 x 10 mm foram 

polidas e atacadas eletroliticamente com ácido oxálico (10%), segundo a norma ASTM 

A 262, para verificar a sensitização dos materiais através de microscopia óptica e  

eletrônica.  

As chapas de 80 x 20 x 2,5 mm foram polidas e,  posteriormente, expostas ao 

meio corrosivo (CuSO4+ H2SO4 em ebulição), durante tempos diversificados. Em 

seguida fez-se o ensaio de dobramento. A superfície externa da região tracionada foi 

observada com objetivo de detectar trincas. As amostras destinadas ao ensaio em meio 

simulado de ácidos politiônicos foram dobradas com raio de curvatura de 5 mm (Figura 

24 (a))  e depois aparafusadas (Figura 24 (b)), antes de serem expostas ao meio 

corrosivo.  

 

 

 

a 

b 
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Figura 24 – Corpo de prova para ensaio em meio de ácidos politiônicos. (a) Dimensões; 
b) Corpo de prova dobrado. 
 

3.2. EXAMES METALOGRÁFICOS 

Os ensaios metalográficos  foram processados no LACAM e para sua realização 

foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos: cortadeira discoton – Struers; 

baquelite para embutimento a quente; lixadeira rotativa AROTEC APL – 4, lixas de 

carbeto de silício de granulometria nº 100, 220, 400 e 600;  politriz AROTEC APL – 4; 

pasta de diamante para polimento com granulometria de 3µm, 1µm e 1/4µm; 

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. 

As amostras submetidas aos exames metalográficos foram preparadas segundo 

norma ASTM 262 (1993), embutidas em baquelite, submetidos a polimento mecânico 

com papel de carbeto de silício de granulometria nº100, 220, 320, 400 e 600; tendo-se a 

cautela de mudar a direção da peça em polimento de 90º para eliminar os riscos da lixa 

anterior. Posteriormente, amostras foram polidas em pasta de diamante com 

granulometria 3, 1 e ¼ µm. 

Para o ataque eletroquímico, foi feita a imersão da peça ligada ao ânodo de uma 

bateria em um eletrólito composto de ácido oxálico 10%, utilizando uma corrente de 1 

A/cm2 durante 2 minutos.  Após o ataque, o corpo de prova foi lavado em água corrente 
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para interromper a ação do reativo, seguindo-se da aplicação  de álcool e secagem 

através de jato de ar. 

A análise da existência de carbetos nas amostras foi feita através de microscópio 

óptico e eletrônico de varredura (MEV).  

 

3.3. TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 
Os tratamentos térmicos foram feitos no LACAM e no Laboratório de 

Eletroquímica  do Departamento de Química Analítica e Físico-Química da UFC. Os 

materiais e equipamentos necessários foram: forno mufla com controlador; luvas de 

amianto; tenaz e balde de 30 litros. 

As amostras dos aços AISI 321 e 347 foram submetidas ao tratamento de 

estabilização a temperatura de 900ºC durante 75 minutos, sendo resfriados a 

temperatura ambiente. Algumas amostras não foram submetidas ao tratamento de 

estabilização. Posteriormente, as amostras estabilizadas foram induzidas a região de 

sensitização, a temperatura de 600ºC. Os intervalos de tempo de exposição no forno 

para o aço AISI 321 foram de 60, 80, 120 e 140 horas; enquanto que para o aço AISI 

347 foram de 20, 40 ou 80 horas. As amostras de ambos os aços foram resfriadas em 

água. 

As amostras do aço AISI 304 foram submetidas à temperatura de 677ºC, durante 

4 horas, para teste da solução simulada de ácidos politiônicos. As amostras de aço AISI 

304L foram sensitizadas à 600ºC, durante 8, 14, 24 e 48 horas.  

 

3.4. MEDIÇÃO DO TAMANHO DE GRÃO (TG) 

 
A determinação do tamanho do grão seguiu a norma NBR 6000 (1980) através 

das técnicas descritas abaixo: 

• Processo comparativo: A determinação do TG por este processo 

comparativo é feita por comparação direta da imagem do corpo de prova, observada 

com um certo aumento, como os padrões de referência. 

• Processo de Heyn: A determinação do TG por este processo é feita 

contando-se, sobre a imagem ampliada do corpo de prova (projetada sobre a tela de 

vidro fosco do microscópio), o número de grãos interceptados por um ou mais 
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segmentos de retas  suficientemente longos para que se obtenha em cada segmento de 

reta pelo menos 50 interceptações. Deve-se escolher o aumento adequado para que essa 

condição seja satisfeita. Os grãos onde se encontram as extremidades dos segmentos são 

contados como meios-grãos. O quociente do comprimento do segmento em milímetros 

pelo número de interceptações dividido pelo aumento utilizado exprime o comprimento 

médio de interceptação referente àquele segmento. Deve-se fazer a contagem em um 

mínimo de três campos para se assegurar uma média representativa. 

• Processo planimétrico ou processo de Jeffries: Este foi o processo utilizado 

para a determinação do tamanho de grão. Neste processo, inscreve-se um retângulo de 

área conhecida (aproximadamente 5000 mm2) em um dispositivo ou na tela de vidro 

fosco de microscópio. Deve-se escolher um aumento que forneça no mínimo 50 grãos 

no campo de contagem. A contagem dos grãos dentro do campo deve ser feita com a 

imagem bem focalizada. A soma dos grãos totalmente incluídos dentro da área 

conhecida mais a metade do número de grãos interceptados pelo contorno da figura 

geométrica escolhida dá o número total de grãos, contidos dentro da área, com o 

aumento utilizado. Multiplicando-se esse número pelo multiplicador de Jeffrie (f), 

indicado na tabela 4 da norma NBR 6000, obtém-se o número de grãos por mm2. Deve-

se fazer a contagem em um mínimo de três campos para se assegurar uma média 

razoável. 

 

3.5. ENSAIOS ELETROQUÍMICOS 

 
Para realização dos ensaios eletroquímicos foram utilizados os seguintes 

materiais e equipamentos: potenciostato AUTOLAB PGSTAT 20;  programa para 

microcomputador  G.P.E.S. (General Purpose Eletrochemical Systems) versão 4.4 para 

leitura das medidas eletroquímicas; célula eletroquímica, microcomputador ligado ao 

potenciostato AUTOLAB PGSTAT 20; termômetros para medição da temperatura da 

solução ambiente durante o ensaio; solução 0,5M H2SO4 + 0,01M KSCN; cilindro 

contendo N2  e reguladores de pressão; resina epóxi para embutimento a frio; tubos de 

vidro; fio de cobre. 

A célula eletroquímica foi composta de 1 béquer  150 ml, 1 eletrodo de platina 

(contra-eletrodo), 1 eletrodo de referência (calomelano saturado), 1 capilar de Luggin e 

1 eletrodo de trabalho contendo  o material a ser investigado. 
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As amostras foram submetidas ao teste eletroquímico “Eletrochemical 

Potentiokinetic Reactivation” (EPR), após exame metalográfico, utilizando-se a técnica  

“Double Loop”. Inicialmente, as amostras  10 x 10 x 2,5 mm dos aços 347 e 321 foram 

embutidas em resina de cura a frio, com haste de cobre  decapado, soldada a amostra 

com fins de contato elétrico. Posteriormente, o fio de cobre foi revestido com tubo de 

vidro. O acabamento dado às amostras foi até a lixa de granulometria 400. A célula 

eletroquímica foi montada da seguinte forma: a amostra foi o eletrodo de trabalho; o 

contra eletrodo utilizado foi o de platina; ao passo que o de referência foi o eletrodo de 

calomelano saturado (ECS -  Hg/Hg2Cl2), empregando-se um capilar de Luggin 

contendo solução saturada em KCl como ponte salina. O experimento foi montado 

conforme ilustra a Figura 25. 

 

 

 

Figura 25 – Esquema de montagem do experimento de reativação potenciocinética pelo 
método DL-EPR. 
 

Foram preparados eletrodos de trabalho contendo amostras do aço no estado 

como recebido e em diferentes condições de tratamento térmico. Foi utilizada a célula 
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eletroquímica contendo aproximadamente 100 ml de solução eletrolítica, com 

desareamento prévio através de borbulhamento de N2 por vinte minutos. 

A análise foi feita por meio da leitura dos sinais de corrente através da área que 

está em contato com a solução. Inicialmente fez-se uma varredura de potencial x tempo 

para encontrar o potencial de estabilização da amostra, em seguida fez-se uma varredura 

do potencial x corrente, onde o ponto de partida foi o potencial encontrado na primeira 

varredura.  

  

3.6. ENSAIO DE STRAUSS  

 
O ensaio foi realizado no Laboratório de Eletroquímica e foram utilizados os 

seguintes materiais e equipamentos: frasco Erlenmeyer de 1000 ml com junta de vidro 

esmerilhado 45/50; condensador de 4 bulbos com junta de vidro esmerilhado 45/50; 

recipiente de vidro retangular de dimensões maiores que as dos corpos de prova e 

largura inferior 38 mm; cobre eletrolítico; solução química de H2SO4 + CuSO4; placa de 

aquecimento.  

Inicialmente, a solução ácida foi preparada conforme a seguinte seqüência: 1. 

Dissolução de 100 g de sulfato de cobre (CuSO4.5H2O) em 700 ml de água destilada; 2. 

Adição de 100 ml de ácido sulfúrico (H2SO4). Diluição em água destilada até completar 

1000 ml. 

O aparato foi montado conforme ilustra a Figura 26, com o condensador 

conectado à rede de água. Foi introduzido o recipiente de vidro dentro do frasco 

Erlenmeyer e em seguida o cobre eletrolítico foi derramado dentro do recipiente, até 

formar uma camada. O corpo de prova foi colocado sobre a camada e depois recoberto 

com outra camada de cobre eletrolítico. Posteriormente, foi derramada a solução 

preparada até a total cobertura do recipiente. O condensador foi conectado ao frasco 

Erlenmeyer, a fim de evitar a perda da solução. Em seguida o aparato foi posto na manta 

de aquecimento, levando 30 minutos para iniciar a ebulição. Iniciada a ebulição, a 

amostra ficou exposta à solução em intervalos de tempo que variaram de 24 ou 72 

horas. 

As chapas de 80 x 20 x 2,5mm foram polidas em três níveis de acabamento: 

apenas lixa  nº100, até lixa nº600 e até polimento em pasta de diamante. 
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As amostras foram então dobradas a 180º com raio de curvatura igual à metade 

da espessura da amostra. Em seguida, as amostras foram inspecionadas visualmente 

para detecção de trincas.   

 

Figura 26 -  Esquema ilustrativo do ensaio de STRAUSS. 
 

3.7. SIMULAÇÃO DOS ÁCIDOS POLITIÔNICOS 

A simulação dos ácidos politiônicos foi realizada no LACAM e os materiais 

necessários foram: água desmineralizada; cilindro contendo SO2; cilindro contendo 

H2S; reguladores de pressão; papel para medição do pH;  termômetro; vidro pirex de 

boca larga, papel alumínio; corpos de prova 80 x 20 x 2,5 mm dobrados em U. 

A solução de ácidos politiônicos foi preparada fazendo-se passar inicialmente 

uma corrente lenta de SO2 em água desmineralizada à temperatura de 0ºC, desaerada e 

ao abrigo da luz, pelo período de 2 horas. Posteriormente, foi passada uma corrente 

lenta de H2S, aproximadamente 30 bolhas por minuto, pelo período de 2 horas, após o 

qual se deixou a solução descansar por 48 horas. Esta última operação foi repetida até a 
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solução não apresentar odor de SO2 quando mantida a temperatura ambiente por 

algumas horas.  Segundo a literatura, uma solução aceitável de ácidos politiônicos deve 

apresentar concentração em ácido tetratiônico  de 0,7 a 3,0 e pH de 0,7 a 2,0.  

O teste da solução foi realizado através da utilização de corpo de prova tipo U de 

aço AISI 304 sensitizado (677ºC, durante 4 horas) que, segundo a norma ASTM G 35, 

deveria trincar no prazo máximo de 1 hora. Diferentemente do ensaio de STRAUSS, os 

corpos de prova foram dobrados antes da imersão na solução ácida, mantendo-se a 

tensão constante através de parafusos colocados nos furos. O ensaio foi realizado em 

recipientes de vidro pirex de boca larga, envoltos em papel alumínio, contendo 400 ml 

de solução de ácidos politiônicos à temperatura ambiente. Os corpos de prova em forma 

de “U” foram totalmente imersos nesta solução.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 
 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

 
4.1.1. Composição Química do material  
 

A Tabela 3 mostra a composição química dos aços investigados (AISI 321 e 

347) e dos aços utilizados para teste das soluções corrosivas (AISI 304 e 304L). 

Observa-se que a composição química encontra-se dentro dos limites padronizados para 

cada tipo de aço, segundo a norma ASTM A 213 (1987) e HONEYCOMBE (1995).  

 

Tabela 3 – Composição química dos aços investigados 

Composição (% em massa) 
 

C Mn Si Cr Ni Outros 

AISI 321 0,05 Não analisado Não analisado 17,7 9,82 0,41 Ti 

AISI 347 0,05 Não analisado Não analisado 18,9 9,76 0,84 Nb 

AISI 304 0,04 1,40 0,51 18,11 8,08 - 

AISI 304L 0,03 1,39 0,44 18,1 8,34 - 

 

 

4.1.2. Dureza Brinnel 
 

A  Tabela 4 mostra a variação Dureza Brinnel dos materiais investigados nas 

condições de como recebido e tratados termicamente. Observa-se que o tratamento 

térmico empregado nas amostras aumentou  a dureza do material, fato que pode ser 

explicado pela maior quantidade de precipitados presentes no material. A norma ASTM 

A 213 (1987) estabelece que a dureza máxima para estes materiais não deve ser superior 

a 192 HB. Segundo este critério, o aço AISI 321 estaria fora de especificação 
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Entretanto, as amostras deste material foram extraídas de um turbo curvado, 

conseqüentemente, a deformação sofrida pelo material contribuiu para o aumento da 

dureza. 

 

Tabela 4 – Dureza Brinnel dos materiais investigados 

Condição do Material 

Tratado termicamente Material Como 

recebido 600°C, 120 h 600°C, 20 h  

AISI 321 198 HB 211 HB - 

AISI 347 170 HB  202 HB 

 

 
 

4.2. EXAMES METALOGRÁFICOS  

 

4.2.1. Caracterização Inicial 
 

• Aço AISI 321 

A Figura 27 mostra uma micrografia do aço no estado como recebido, 

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

provavelmente provenientes do processo de fabricação.  

 

Figura 27 – Micrografia de amostra de aço AISI 321  no estado como recebido. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 500X. 
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SILVA (2001) também encontrou precipitados no aço AISI 321 (como 

recebido), amostras retiradas do mesmo tubo utilizado neste trabalho, entretanto, em 

menor quantidade, conforme mostra a Figura 28. A explicação para isto pode ser dada 

pela não homogeneidade da sensitização ao longo da seção do tubo. 

 

 

Figura 28 – Micrografia de amostra de aço AISI 321  no estado como recebido. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 500X (SILVA, 2001). 
 

A Figura 29 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. SILVA (2001) 

confirmou, através da análise de energia dispersiva de raios-X destas formações, a 

presença do titânio. 

 

Figura 29 – Aspecto de partículas de nitretos de titânio, de morfologia facetada, 
encontrados em amostra de aço AISI 321 no estado como recebido. Eletrolítico: 10% 
oxálico. 2000X. 
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 Os aços inoxidáveis austeníticos normalmente contêm residuais de nitrogênio, 

enxofre e boro. A baixa solubilidade destes elementos na austenita acarreta 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 tamanho na faixa de 10 a 15 µm (PADILHA, 1994). 

 

• Aço AISI 347 

A micrografia do material como recebido (Figura 30) não apresenta precipitados  

ao longo dos contornos de grão, evidenciando o bom processo de fabricação do tubo.   

 

 

 

Figura 30 – Micrografia de amostra de aço AISI 347  no estado como recebido. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 1000X. 
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• Aço AISI 304 e 304L 

A microestrutura observada nas Figuras 31 (a) e (b) é caracterizada, segundo a 

norma ASTM A262, como estrutura “step”, típica de um material livre de carbonetos e 

não suscetível a corrosão intergranular.  

 
Figura 31 – Microestrutura do aço AISI 304 (a) e 304L (b). Eletrólito: 10% oxálico. 
250X. 

 

 

4.2.2. Caracterização após Tratamento Térmico 
 
 

Conforme comentado anteriormente, os aços inoxidáveis estabilizados 

quimicamente são os que contêm, como elemento de liga, titânio e nióbio. Estes 

elementos formam carbonetos mais estáveis do que os ricos em cromo, tendo como 

função a remoção de carbono de solução sólida evitando-se, assim, a precipitação de 

carbonetos ricos em cromo. A máxima eficiência dos elementos estabilizadores e, 

portanto a máxima resistência corrosão intergranular dos aços austeníticos estabilizado é 

conseguida quando estes aços, já solubilizados, são submetidos a um tratamento térmico 

de estabilização que é feito aquecendo-se o metal a uma temperatura de 900°C.  Sendo 

assim, espera-se que os aços estabilizados termicamente quando submetidos à 

temperatura entre de 510°C a 787°C sejam mais resistentes ao fenômeno da 

sensitização. Como base nestes argumentos, seguem os resultados encontrados na 

análise metalográfica dos aços estudados quando submetidos a diferentes tratamentos 

térmicos. 

 

 

b 
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• Aço AISI 321 

As Figuras 32 e 33 apresentam as micrografias do aço AISI 321, estabilizado 

(900°C, 75 min) e depois submetido a um envelhecimento por 600°C durante 80 e 120 

horas, respectivamente. Nos dois casos observa-se uma grande quantidade de vazios no 

contorno de grão, provavelmente precipitados que foram arrancados durante o processo 

de polimento das amostras ou devido à agressividade do eletrólito utilizado.  O mesmo 

fenômeno (vazios) é observado quando o material é submetido à temperatura de 600 °C 

durante 80 e 120 horas, sem o tratamento de estabilização anterior.   

Figura 32 - Microestrutura de amostra de aço AISI 321 submetida a um tratamento 
térmico de estabilização por 75 min. a 900ºC e depois exposta por 80 horas a 600°C. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 1000X. 
 

Figura 33 - Microestrutura de amostra de aço AISI 321 submetida a um tratamento 
térmico de estabilização por 75 min. a 900ºC e depois exposta por 120 horas a 600°C. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 1000X 
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Comparando as Figuras 34 e 35, observa-se que a amostra sensitizada a 600°C 

por 120 horas apresentou maior quantidade de carbonetos precipitados. Conclui-se,  

 

Figura 34 - Microestrutura de amostra de aço AISI 321 exposta por  80 horas a 600ºC. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 1000X. 

 

 

Figura 35 - Microestrutura de amostra de aço AISI 321 exposta por 120 horas a 600ºC. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 1000X. 
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portanto,  que os precipitados formados são carbonetos de cromo, uma vez que, na 

temperatura de 600°C a precipitação destes carbonetos é mais favorável do que 

carbonetos de titânio (PANOSSIAN, 1993). 

 

• Aço AISI 347 

As figuras 36 e 37 mostram a microestrutura de amostras de aço AISI 347 

submetidas a um tratamento térmico de estabilização de 900°C durante 75 minutos, 

seguido de um envelhecimento a 600°C durante 40 e 80 horas, respectivamente. 

Observa-se, nas duas condições de envelhecimento, que a quantidade de carbonetos 

presentes no contorno de grão é bastante inferior à apresentada no aço AISI 321 

(Figuras 32 e 33).  

A amostra submetida ao envelhecimento de 80 horas (Figura 37) aparenta ter 

menos carbonetos precipitados do que a amostra exposta a 40 horas, provavelmente, 

devido à dissolução de carbonetos que ocorre quando o material é exposto a longo 

tempo de envelhecimento (PADILHA, 1994). Este mesmo fenômeno também foi 

observado nas amostras que não sofreram tratamento de estabilização (Figuras 38 e 39). 

De acordo com a norma ASTM A 262, pode-se afirmar que as estruturas apresentadas 

para as amostras de aço AISI 347 é do tipo “step”, ou seja, sem sensitização. 

 

Figura 36 - Microestrutura de amostra de aço AISI 347 submetida a um tratamento 
térmico de estabilização por 75 min. a 900ºC e depois exposta por 40 horas a 600°C. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 500X. 
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Figura 37 - Microestrutura de amostra de aço AISI 347 submetida a um tratamento 
térmico de estabilização por 75 min. a 900ºC e depois exposta por 80 horas a 600°C. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 500X 
 
 

 

 

Figura 38 - Microestrutura de amostra de aço AISI 347 exposta por  40 horas a 600ºC. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 500X 
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Figura 39 - Microestrutura de amostra de aço AISI 321 exposta por   80 horas a 600ºC. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 500X. 

 

Um outro aspecto importante do efeito dos elementos estabilizadores é a 

difusividade. Se por um lado baixas difusividades são positivas,  pois contribuem para 

um baixo coalescimento dos precipitados tipo MC, como TiC, NbC e ZrC, por outro 

lado deve-se lembrar que quanto menor a difusividade do estabilizador, mais favorecida 

fica a precipitação 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 aços estabilizados com titânio com relação 

Ti/C = 34 (PADILHA, 1994).  

 

• Aços AISI 304 e 304L 

As amostras de aço AISI  304 E 304L, confeccionadas para testar o meio 

simulado de ácidos politiônicos e a solução de STRAUSS, respectivamente,  sofreram 

intenso processo de  sensitização quando submetidas ao tratamento de envelhecimento, 

conforme mostram as Figuras 40 e 41. De acordo com a norma ASTM A 262, as 

microestruturas são classificadas como “ ditches”, ou seja , estão sensitizadas. 
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Figura 40 - Microestrutura de amostra de aço AISI 304 exposta por   4 horas a 677ºC. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 1000X. 
 

 

 

 

Figura 41 - Microestrutura de amostra de aço AISI 304L exposta por 72 horas a 600ºC. 
Eletrolítico: 10% oxálico. 500X. 
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4.2.3. Tamanho de Grão  
 

A tabela 5 apresenta o tamanho de grão (TG) ABNT para os dois aços 

investigados.  Observa-se que o aço AISI 347 apresenta TG, aproximadamente 20 µm, 

maior que o aço AISI 321 (15 µm). BELTRAN et al (1997)  mostraram que para aço 

austenítico AISI 304 com tamanhos de grãos na ordem de 15µm (aproximadamente 

tamanho ABNT 9), tanto os fenômenos de precipitação como os de recuperação se dão 

mais rapidamente que em ligas cujo tamanho de grão estão na ordem de 40µm e 150µm 

(respectivamente tamanho ABNT 6, 5 e 3).  

 

Tabela 5 – Tamanho de Grão dos Aços AISI 321 e 347 

Material TG 
Diâmetro 

médio de grão 

AISI 321-Como recebido 8 20 µm 

AISI 347-Como recebido 9 15 µm 

 
 

4.3. ENSAIOS ELETROQUÍMICOS 

 
As tabelas 6 e 7 abaixo apresentam os resultados obtidos nos ensaios de 

reativação potenciodinâmica realizados nas amostras dos aços AISI 321 e 347 como 

recebido e expostas à 600ºC por diferentes períodos. 

 

Tabela 6 – Resultado do ensaio de reativação potenciodinâmica do aço AISI 321 

Condições Testadas Ia Ir Ir/Ia x 100 

Como recebido 3018 E-05 66 E-05 2,20 

600°C, 80 h 2481 E-05 61 E-05 2,48 

600°C, 120 h 2846 E-05 59 E-05 2,07 

600°C, 140 h 3264 E-05 56 E-05 1,71 
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Tabela 7 – Resultado do ensaio de reativação potenciodinâmica do aço AISI 347 

Condições Testadas Ia Ir Ir/Ia x 100 

600°C, 20 h 2056 E-05 2,82 E-05 0,137 

600°C, 40 h 4508 E-05 9,25 E-05 0,205 

600°C, 80 h 7043 E-05 6,02 E-05 0,147 

 

 Os resultados do ensaio DL-EPR, Tabelas 5 e 6, comprovam a tendência já 

observada através da análise visual das micrografias obtidas dos aços AISI 321 e 347 

nas condições testadas. Ou seja, redução do grau de sensitização das amostras 

envelhecidas por 120 horas, para o aço AISI 321 e 80 horas para o aço AISI 347.   Além 

disso, as amostras de aço AISI 321 envelhecidas por 120 e 140 horas apresentaram 

maior grau de sensitização do que as amostras do aço sem tratamento térmico (como 

recebidas), comprovando desta forma que houve a dissolução de parte dos carbonetos 

de cromo presentes no material.  Comparando os resultados dos dois aços testados, 

observa-se que o grau de sensitização do aço AISI 321 é bastante superior ao aço AISI 

347, cerca de 15 vezes.    

 No caso do aço AISI 347, observa-se que existe um pico de sensitização 

próximo a 40 horas de envelhecimento. Este comportamento também foi observado por 

TEODORO & WOLINEC (1994). Eles mostraram através da técnica DL-EPR que 

amostras de aço AISI 347, removidas de barra forjada, apresentam um pico de 

sensitização (Ir/Ip x 100 > 25) entre 10 e 20 horas de envelhecimento a 670°C. Já para 

amostras envelhecidas a 550°C,  o grau de sensitização não apresentou um pico máximo 

e os valores de Ir/Ip x 100 foram bastante inferiores, < 6. 

 Estudo feito por NISHIDA et al (1984) mostrou que somente as amostras com 

Ir/Ia x 100 superior a 20, valor este bastante superior aos valores encontrado no presente 

trabalho, sofreram processo de trincamento quando submetidas ao meio simulado de 

ácidos politiônicos.  Neste trabalho, as amostras foram extraídas, obedecendo-se à 

mesma configuração apresentada na Figura 23, de um pedaço de tubo de aço AISI 321 

de troca térmica de uma unidade de dessulfurização  que sofreu trincamento em 

operação. Já SILVA (2001), utilizando amostras de aço AISI submetidas a 600°C 

durante 50 e 100 horas,  encontrou valores  de  Ir/Ia x 100  variando de 143 a 234, 
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bastante superior ao encontrado por NISHIDA et al (1984). O motivo para tal 

discrepância pode estar na introdução de NaCl na solução utilizada por SILVA (2001) 

no ensaio DL-EPR.  

 

4.4. ENSAIO DE STRAUSS 

 
A solução corrosiva utilizada no ensaio de STRAUSS, H2SO4 + CuSO4, foi 

preparada conforme norma ASTM A262 Pr. E, cujo procedimento foi descrito no 

capítulo 3. A obtenção da solução foi feita sem maiores problemas. Entretanto, para 

realização do ensaio, vários problemas tiveram que ser contornados, conforme relato a 

seguir: 

• Inicialmente, a primeira dificuldade foi em encontrar a vidraria necessária 

para confecção do ensaio, ou seja, 1 Frasco Erlenmeier e 1 condensador de junta 

esmerilhada 45/50 e um suporte aberto de vidro capaz de sustentar o corpo de prova e o 

cobre metálico, porém com dimensões reduzidas para poder entrar e depois ficar na 

posição horizontal no fundo do frasco Erlenmeier.  O Erlenmeier teve de ser adquirido 

em São Paulo e o suporte de vidro foi confeccionado a partir de um frasco de perfume 

cortado ao meio.  Além disso, as limalhas de cobre eletrolítico utilizadas para cobrir o 

corpo de prova tiveram que ser adquiridas em São Paulo, pois no comércio de Fortaleza 

não existia este produto para venda. Conseqüentemente,  o início dos testes teve que ser 

adiado por mais de um mês.    

• Um outro problema que teve que ser contornado foi o polimento dos  corpos 

de prova. Devido às dimensões das amostras, o acabamento superficial feito em 

politrizes  ficou impossibilitado, pois não era possível segurar as amostras com as mãos 

e nem fazer o embutimento. Um dispositivo teve que ser criado para segurar as amostras 

durante o polimento, conforme mostra a Figura  42. 

• Finalmente, a principal dificuldade que teve que ser superada foi a 

reprodução do ensaio, ou seja, obtenção do mesmo resultado encontrado por outros 

pesquisadores em trabalhos anteriores. Para tal, foi utilizado como referência o trabalho 

desenvolvido por SAMANS (1964), que mostrou que amostras de aço AISI 304 e 304 

L, dependendo do grau de sensitização empregado,   trincavam quando submetidas ao 

ensaio de STRAUSS. Como a norma ASTM A262 Pr. E não especifica o grau de 
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polimento utilizado nos corpos de prova, foi utilizado, nos primeiros corpos de prova, o 

mesmo nível de acabamento estabelecido pela norma ASTM G 38 (1973) para o teste da  

solução de ácidos politiônicos, ou seja, amostras polidas com pasta de diamante (1 µm).   

 

 
Figura 42 – Dispositivo de fixação de corpo de prova  

 

Como a chapa de aço AISI 304 disponível não era suficiente para fabricação de todos os 

corpos de prova, para o teste da solução de ácidos politiônicos e de STRAUSS,  usou-se 

chapa de aço AISI 304L para confecção das amostras utilizadas no ensaio de 

STRAUSS.  Inicialmente foi utilizada amostra sensitizada (677°C, durante 24 horas) 

tendo como resultado o não trincamento da superfície tracionada, após a realização do 

dobramento da amostra, conforme mostra a Figura 43 (a). Como o trincamento esperado 

não ocorreu, foram utilizadas amostras sensitizadas a 677°C durante 48 e 72 horas e 

resultado foi o mesmo, não ocorreu o trincamento (Figuras 43 (b) e (c)). Como o grau 

de sensitização não estava influenciando o resultado, outras variáveis foram 

modificadas com o intuito de descobrir a causa do não trincamento das amostras, como 

por exemplo, maior quantidade de cobre utilizado, solução ácida nova, maior volume da 

solução ácida, retirada do suporte de vidro. Em todos os casos testados, mantendo-se o 

mesmo nível de polimento das amostras (1 µm), não ocorreu o trincamento, conforme 

mostra a Tabela 8. Vale lembrar que para cada condição testada, o ensaio foi repetido 

no mínimo uma vez o que atrasou, consideravelmente, a conclusão do presente trabalho.  

 

 
 
 



 

 

57 
 

 
 

(a) 

(b) 

(c) 
Figura 43 – Corpos de prova de aço AISI 304L isentos de trincas após realização do 
ensaio de STRAUSS. Envelhecimento: (a) 677ºC, 24 horas; (b) 677ºC, 48 horas; (c) 
677ºC, 72 horas. Acabamento superficial: 1µm. 
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 O trincamento só ocorreu quando a amostra sensitizada foi preparada com lixa 

de granulometria n° 100. Neste caso, a corrosão foi tão intensa que o corpo de prova 

rompeu durante a remoção do meio corrosivo e, conseqüentemente, o dobramento não 

precisou ser realizado, conforme mostra a Figura 44. 

 

Figura 44 – Corpo de prova de aço AISI 304L (envelhecimento: 677ºC, 72 horas) 
trincado após realização do ensaio de STRAUSS. . Acabamento superficial: lixa n°100. 
 
 

 Depois de descoberta a causa do não trincamento, outras amostras com 

acabamento superficial feito com lixa n° 100 e  com  diversos tempos de 

envelhecimento foram ensaiadas e todas trincaram (Figuras 45 (a), (b) e (c)). O processo 

corrosivo é tão severo que as trincas podem ser observadas apenas com uma leve flexão 

imposta no corpo de prova (Figura 45 (b)). Estes resultados comprovam a agressividade 

do meio e o quanto a rugosidade superficial influencia o processo corrosivo. A 

rugosidade medida nas amostras polidas foi 0,04 µm, enquanto as amostras com 

acabamento superficial feito com lixa n° 100 apresentaram uma rugosidade média de 

0,32 µm,  quase 10 vezes maior. Estudo feito por KOBAYASHI (1985), utilizando 

amostras de aços AISI 347 com diferentes acabamentos superficiais, mostrou que 

quanto maior a rugosidade maior a velocidade de corrosão do material.  
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Figura 45 – Corpos de prova de aço AISI 304L  trincados após realização do ensaio de 
STRAUSS. Envelhecimento: (a) 600ºC, 48 horas; (b); 600ºC, 24 horas;  600ºC, 14 
horas. Acabamento superficial: lixa n°100. 
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Tabela 8 – Resultado do ensaio STRAUSS para o aço AISI 304L 

Envelhecimento 
Grau de 

acabamento 
das amostras 

Tempo de 
exposição 

Resultado do 
Ensaio Observação 

677°C, 24 horas polida 72 horas Não trincou - 

677°C, 48 horas polida 72 horas Não trincou - 

677°C, 72 horas polida 72 horas Não trincou - 

677°C, 72 horas polida 72 horas Não trincou Solução nova 

677°C, 72 horas polida 72 horas Não trincou 
Maior 

quantidade de 
cobre 

677°C, 72 horas polida 72 horas Não trincou 
Sem suporte de 

vidro  

677°C, 72 horas polida 72 horas Não trincou 
Maior volume de 

solução 

677°C, 72 horas Lixa n° 600 72 horas Não trincou - 

677°°°°C, 72 horas Lixa n°°°° 100 72 horas TRINCOU - 

600°°°°C, 48 horas Lixa n°°°° 100 72 horas TRINCOU - 

600°°°°C, 24 horas Lixa n°°°° 100 72 horas TRINCOU - 

600°°°°C, 14 horas Lixa n°°°° 100 72 horas TRINCOU - 

600°°°°C, 08 horas Lixa n°°°° 100 72 horas TRINCOU - 

 

A análise dos aços AISI 321 e 347 foi realizada com amostras polidas e com  

acabamento superficial dado por lixa n°100. Em todos os casos testados, resumidos na 

Tabela 9, não houve trincamento das amostras, conforme mostram as Figuras 46 e 47, 

resultado este semelhante ao trabalho feito por SAMANS (1964) que testou amostras de 

aço AISI 321 e 347 envelhecidas a 650°C durantes tempos variados, em meio simulado 

de ácido politiônico e solução de STRAUSS, e nenhuma amostra sofreu trincamento. 
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(a) 

 

(b) 
 

 

Figura 46 – Corpos de prova de aço AISI 321  isentos de trincas após realização do 
ensaio de STRAUSS. Envelhecimento: (a) 600ºC, 120 horas; (b); 600ºC, 80 horas;  (c) 
600ºC, 60 horas. Acabamento superficial: lixa n°100. 
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Figura 47 – Corpo de prova de aço AISI 347  isento de trincas após realização do 
ensaio de STRAUSS. Envelhecimento: (a) 600ºC, 40 horas. Acabamento superficial: 
lixa n°100. 
 

 

 

Tabela 9 – Resultado do ensaio STRAUSS para os aços AISI 321 e 347 

Tratamento Térmico 
Material 

Estabilização Sensitização 
Resultado 

80 h  900°C,         
75 minutos 

600°C 
120 h 

60 h 

80 h 

120 h 

AISI 321 

Sem 600°C 

140 h 

Não Trincou 

40 h  900°C,         
75 minutos 

600°C 
80 h 

20 h 

40 h 

AISI 347 

Sem 600°C 

80 h 

Não Trincou 
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4.5. SIMULAÇÃO DOS ÁCIDOS POLITIÔNICOS 

 

Foram preparadas  três soluções de ácido politiônico segundo a norma ASTM 

G35 e a amostra de aço AISI 304 sensitizada (677ºC, 4 horas) foi exposta às soluções   

durante um intervalo de 24 horas, sendo inspecionado a cada hora para verificar a 

existência de trincas na superfície tracionada. Vale lembrar que cada solução preparada 

levou no mínimo 10 dias para completar o processo, ou seja: resfriamento (feito com 

gelo), borbulhamento de H2S e repouso da solução em ambiente escuro até a eliminação 

do odor característico do ácido sulfídrico. Segundo a norma ASTM G35,  o trincamento 

deveria ocorrer em menos de 1 hora. Como isto não aconteceu, nem mesmo para 

intervalos superiores de imersão, pode-se concluir que as soluções preparadas não 

estavam com a concentração de ácidos politiônicos adequada para serem utilizadas.  De 

fato, AHMAD et al (1985) mostraram que o tempo de surgimento da trinca é 

drasticamente reduzido quando a concentração de ácidos politiônicos na solução  é 

aumentada: 17 horas para 0,03 mol/L e 3 horas para 0,38 mol/L de ácidos politiônicos, 

utilizando amostra de aço AISI 304 sensitizada (667°C, 4 horas).  

Vários fatores podem ter contribuído para o insucesso na simulação dos ácidos  

politiônicos, por exemplo: temperatura inadequada da solução durante o borbulhamento 

de H2S,  uma vez que o resfriamento foi feito com gelo, dificultando o controle da 

temperatura;  velocidade e tempo de borbulhamento do H2S inadequados - a norma 

ASTM G 35 não define a velocidade de  borbulhamento, apenas o tempo: 1 hora - e, de 

acordo com a literatura, este tempo de borbulhamento não é suficiente para obtenção da 

solução com a concentração apropriada para o teste.  SAMANS (1964) utilizou 30 a 40 

bolhas de H2S por segundo durante 3,25 horas, NISHIDA et al (1984) borbulharam (não 

especificou a velocidade) durante 4 horas, TAMAKI et al (1987) borbulharam durante 

3,5 horas, LENVAI (1979) borbulhou durante 2 horas, AHMAD et al (1985)  utilizou 

30 a 40 bolhas por segundo durante 4 horas.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSÃO 
 
 
 

As principais conclusões deste trabalho foram: 

 
1- Os aços AISI 321 e 347 mostraram ser bastante resistentes à corrosão sob tensão 

em meio de ácidos politiônicos, considerando-se que a correlação entre o ensaio 

ASTM A262 Pr. E e o meio simulado de ácidos politiônicos seja significativa. 

Resultado que está de acordo com o trabalho desenvolvido por SAMANS 

(1964); 

 

2- O aço AISI 347 apresentou menor sensibilidade à sensitização do que o aço 

AISAI 321, nas condições testadas: sensitização a 600°C durante 60, 80, 120 

140 horas para o aço AISI 321 e 20, 40 e 80 horas para o aço AISI 347; 

 

3- As amostras de AISI 304L com acabamento grosseiro sofreram intenso processo 

de corrosão, tendo alguns corpos de prova rompidos sem a realização do 

dobramento a 180°, confirmando a superioridade dos aços AISI 321 e 347 que não 

apresentaram casos de trincamento das amostras testadas; 

 

4- Foi constatado que existe uma forte interação entre a agressividade do meio 

corrosivo e o acabamento superficial das amostras. Amostras polidas e altamente 

sensitizadas não trincaram quando submetidas ao ensaio de STRAUSS; 

 

5- A simulação do ácido politiônico é bastante difícil, o que comprova a necessidade 

de utilização de um ensaio de mais fácil execução e de boa reprodutibilidade, 

como é o caso do ensaio de  STRAUSS. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

6. SUGESTÕES 
 
 
 

1- Refazer simulação do ácido politiônico com ajuda do CENPES- Centro de 

Pesquisa da  PETROBRAS. 

 

2- Estudar  a influência da rugosidade na corrosão intergranular através do ensaio 

DL-EPR. 

 

3- Utilizar o ensaio de STRAUSS para verificar a CST dos aços AISI 321 e 347 em 

condições mais  severas de sensitização. 

 

4- Determinar o grau máximo de sensitização (Ir/Ia) que o aço AISI 304L suporta 

sem que ocorra o trincamento do material no ensaio de STRAUSS. 
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