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RESUMO 

 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de se investigar o comportamento do aço 

inoxidável duplex (AID) UNS S32304 em meios contendo íons cloreto, sob o ponto de 

vista da corrosão sob tensão (CST). Para tanto, foram realizados ensaios de CST com 

carga e deformação constantes. Os ensaios de CST com carga constante foram 

realizados em soluções aquosas com 42% e 35%, em massa, de cloreto de magnésio 

(MgCl2), em ebulição (143°C e 125°C, respectivamente). O ensaio de CST com 

deformação constante dos eletrodos foi realizado com solução aquosa contendo 42%, 

em massa, de MgCl2, também em ebulição (143°C). Foram realizados também ensaios 

de polarização a fim de se avaliar o comportamento do aço em relação à corrosão por 

pites. Microscopia óptica e análise química foram feitas para a caracterização do 

material. Constatou-se a suscetibilidade à CST deste material, quantitativa e 

qualitativamente, além da influência da concentração de íons cloreto na solução. Essa 

comparação foi reforçada após a análise microfractográfica dos corpos de prova 

ensaiados. Os ensaios de polarização potenciostática indicaram que o potencial de pite 

foi por volta de 400 mVECS em solução aquosa contendo 3,5%, em massa,  de cloreto de 

sódio (NaCl). Por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) constatou-se a 

presença de alguns pites formados durante os ensaios de polarização.  
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ABSTRACT 

 

This work was carried out in order to investigate the duplex stainless steel UNS S32304 

behavior in environments containing chloride ions from the point of view of stress 

corrosion cracking (SCC). Thus, we performed SCC tests with constant load and 

constant strain. SCC tests were carried out under constant load in aqueous solutions 

with 42% and 35% by weight magnesium chloride (MgCl2), boiling (143 ° C and 125 ° 

C, respectively). The SCC test of constant strain of the electrodes was carried out with 

an aqueous solution containing 42% by weight MgCl2, also boiling (143 ° C). Were also 

conducted polarization tests in order to evaluate the steel about pitting corrosion 

behavior. Optical microscopy and chemical analysis were performed to characterize the 

material. It was found the susceptibility to SCC of this material, quantitatively and 

qualitatively, beyond the influence of the concentration of chloride ions in the solution.  

It was found susceptibility to SCC of this material, quantitatively and qualitatively, 

beyond the influence of the concentration of chloride ions in the solution. This 

comparison was reinforced after microfractographic analysis of test specimens. The 

potentiostatic polarization tests indicated that the pitting potential was around 400 

mVSCE in aqueous solution containing 3.5% by weight sodium chloride (NaCl). By 

means of scanning electron microscopy (SEM) revealed the presence of some pits 

formed under polarization tests.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno de corrosão é uma degradação que ocorre, sobretudo, em materiais 

metálicos, onde o metal tende a voltar à forma de compostos, uma vez que essa é uma 

condição de menor energia. É um processo que ocorre a todo o momento nos mais 

diversos tipos de materiais, principalmente em materiais metálicos, aplicados nas mais 

diversas indústrias e, muitas vezes, em estruturas de grande investimento. A corrosão 

pode se apresentar nas mais variadas formas e pode causar a inutilidade de determinado 

material em sua aplicação (GENTIL, 2011). 

   

A ocorrência desse fenômeno pode gerar gastos com a substituição de peças ou 

equipamentos danificados. Além disso, pode-se ter custos com energia, mão-de-obra e 

com a manutenção de processos de proteção anti-corrosão. Sem mencionar perdas 

indiretas, como tempo de parada de produção, além de ricos para vidas humanas. 

 

Certas formas de corrosão podem ocorrer sem apresentar sinais perceptíveis, como a 

corrosão sob tensão, por pites e por fadiga. Isso pode gerar uma falha catastrófica, ou 

seja, a peça pode fraturar de forma inesperada e repentina.  

 

Os aços inoxidáveis duplex (AIDs) combinam boa resistência mecânica e resistência à 

corrosão. Resultado da união entre as estruturas inoxidáveis austeníticas e ferríticas, 

estes aços combinam as melhores características de ambas as ligas, tais como, boa 

resistência à corrosão sob tensão, porém não imune, resistência a corrosão intergranular, 

pois os teores de carbono (C) dos aços dessa família são inferiores a 0,03% (massa), e 

boa soldabilidade. Devido ao seu bom comportamento com relação à corrosão sob 

tensão, o aço duplex UNS S32304 tem sido muito usado em substituição ao aço 

inoxidável austenítico (AIA) ABNT 304. Trata-se de uma opção atrativa para aplicação 

em tanques de estocagem, tubos flexíveis, implementos rodoviários, tanques para navios 

e equipamentos para o segmento químico e de papel e celulose (BIBLIOTECA 

TÉCNICA APERAM, 2014). 

 

Os AIAs estão sujeitos a corrosão sob tensão em meios contendo cloretos, sendo que em 

meios neutros a temperatura deve ser maior que 50°C (JONES, 1992). Já os AIDs, 

demonstram uma melhor resposta à esse tipo de corrosão nesse mesmo meio. A 
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literatura apresenta mais informações sobre a liga duplex UNS S31803, em termos de 

características comportamentais em soluções aquosas contendo cloretos. Essa liga tem 

teor de molibdênio (Mo) entre 3-3,5%, em massa, em sua composição, o que lhe garante 

resistência à corrosão por pites. 

 

Este trabalho visa estudar as características comportamentais do AID UNS S32304 

(“2304”) em meio com 42% e 35% (massa) de MgCl2, em ebulição, aplicando-se  as 

técnicas de polarização potencioestática e corrosão sob tensão no sistema aço UNS 

S32304/solução contendo íons cloreto, aplicando-se carga constante e deformação 

constante.    



3 

 

2. OBJETIVOS 

 

A seguir, serão apresentados os objetivos desse trabalho: 

 

2.1 - Objetivo Geral 

 

 Avaliar as características comportamentais da liga UNS S32304 em meios 

cloretados, em termos de corrosão sob tensão. 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o comportamento do aço UNS S32304 em experimentos de corrosão sob 

tensão em atmosferas ricas em cloretos; 

 Avaliar as características eletroquímicas de sistemas (liga/meios) empregando-se 

ensaios de polarização; 

 Caracterização macro e microfratográfica de corpos de prova (CPs) ensaiados. 

 Avaliar a influencia do teor de cloreto de magnésio na resistência à corrosão sob 

tensão do aço UNS S32304. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A seguir, será apresentada uma breve revisão sobre o fenômeno de corrosão, sobre aços 

inoxidáveis e sobre os ensaios de corrosão que serão utilizados nesse trabalho. 

 

3.1 - O Fenômeno de Corrosão 

 

O fenômeno de corrosão, segundo Gentil (2011) e Cândido (2014), é um processo de 

deterioração, que geralmente ocorre em metais, pela ação química ou eletroquímica do 

meio, sendo este processo aliado ou não a esforços mecânicos. É um fenômeno de suma 

importância, pois pode determinar a vida útil de um material em determinado meio e 

aplicação. Os custos gerais com corrosão nos Estados Unidos são estimados em torno 

de 4,2% do PIB do país (SEDRIKS, 1996), evidenciando a importância de seu estudo 

e da busca por evitar, ou minimizar, a sua ocorrência. 

 

Os metais, em condições naturais, se encontram na forma de óxidos ou sulfetos 

metálicos, com exceção de alguns metais nobres, como ouro, prata, platina, etc. 

Portanto, para serem usados na forma elementar, passam por processos que introduzem 

energia, que é armazenada no metal. Para atingir a condição mais estável, ou seja, a 

condição de menor energia, retornado a forma de compostos, os metais tendem a reagir 

com os líquidos ou gases do meio sofrendo corrosão. A Figura 3.1 mostra um esquema 

representando a espontaneidade da corrosão nos materiais metálicos. 

 

 

Figura 3.1 –  Representação esquemática  da espontaneidade da  corrosão em 

materiais metálicos  (BARBOSA, 2006) .  

 

COMPOSTOS
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3.1.1 - Tipos de corrosão 

 

Nessa seção, serão descritos  os principais tipos de corrosão  em materiais 

metálicos.  

 

3.1.1.1 - Corrosão por pites  

 

A Corrosão por pites é um fenômeno localizado que origina pequenas 

cavidades no material. Essas cavidades, conhecidas como pites, 

apresentam um fundo em forma angulosa e profundidade maior que seu 

diâmetro,  normalmente (GENTIL,  2011). Seu crescimento pode causar  a 

perfuração de equipamentos, sendo extremamente indesejada em  

estrutura de engenharia (SEDRIKS, 1996). Segundo a ASM Metals 

Handbook (1992), os pites se iniciam com a quebra (desestabilização) da 

camada passiva na superfície do metal  por íons halogenetos, 

particularmente os cloretos . O íon é adsorvido na interface “película de 

passivação (óxido) –  solução”, baixando a energia interfacial,  ocorrendo 

fraturas da película ou deslocamento da mesma  (CÂNDIDO, 2014).  Essa 

quebra é seguida pela formação de uma célula eletroquímica, onde o 

anodo corresponde a uma mínima área do metal ativo e o catodo a uma 

considerável área da camada passiva. A grande diferença de potencial  

nessa célula gera um grande fluxo de corrente com acentuada corrosão do 

anodo. Como a camada passiva que circunda o anodo possui boa 

resistência à corrosão em comparação ao metal e os produtos de corrosão 

dentro do pite formado são muito reativos, a corrosão tende a penetrar o 

material  em vez de se espalhar pela superfície.  Eles se formam 

normalmente numa superfície horizontal e se propagam praticamente na 

vertical . É uma descontinuidade localizada , pois quase não se percebe 

perda de material até a ocorrência da falha.   

 

A Figura 3.2 mostra formas da seção transversal de vários pites . A 

composição química do meio corrosivo ou do material metálico são 

bastante relevantes nesse tipo de corrosão. De acordo com Sedriks 

(1996), íons cloretos no meio corrosivo aceleram a formação de pites em 
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aços inoxidáveis, na ausência de molibdênio, e as inclusões de sulfeto 

são responsáveis pelo início do  ataque por pite em aços carbono e 

inoxidáveis.  

 

 
 

Figura 3.2 –  Representação esquemática  da morfologia de pites ,  onde,  (a)  

estreito e profundo; (b) el íptico; (c) largo e raso; (d) ocluso; 

(e) interno; (f)  formas determinadas pela orientação 

microestrutural .  Adaptação de ASM METALS HANDBOOK, 

1992; SEDRIKS, 1996.  

 

3.1.1.2 - Corrosão Uniforme 

 

É um tipo de corrosão que ocorre sobre toda uma superfície evoluindo de 

maneira homogênea ao longo de toda a região, causando a redução da 

espessura do material até que ocorra a falha ( SEDRIKS, 1996). 

Microscopicamente falando, as reações de oxidação e redução ocorrem 

de maneira generalizada ao longo de toda a superfície (CALLISTER, 

2012). Como se trata de uma corrosão de fácil detecção e prevenção, não 

recebe tanta atenção como outras formas de co rrosão. Um exemplo 

clássico é “ferrugem”  (produto de corrosão) em aço e ferro em geral . 

Outro exemplo seria o escurecimento de pratarias.  A Figura 3.3 mostra 

um aço alta resistência mecânica e baixa liga que sofreu corrosão 

generalizada devido à exposição atmosférica.  
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Figura 3.3 - Corrosão generalizada em um aço de alta resistência mecânica e 

baixa l iga exposto na atmosfera desde 1968 (CÂNDIDO, 2014).  

 

3.1.1.3 -  Corrosão Galvânica  

 

Ocorre quando dois materiais de potenciais distintos estão em contato na 

presença de um eletrólito.  Se os potenciais de corrosão destes forem 

significativamente diferentes, ocorrerá a transferência de elétrons entre 

eles, uma vez que estes estarão em contato ou eletricamente conectados 

em função de um eletrólito. Dessa forma , o material mais nobre se 

tornará predominantemente catódico e o mais ativo, predominantemente 

anódico. Ter-se-á um fluxo de corrente entre o anodo e o catodo, com 

uma taxa de corrosão acentuada no anodo (SEDRIKS, 1996).   Quanto 

maior a diferença de potencial dos mat eriais em contato (maior a 

distância entre eles na tabela de potenciais de eletrodo) mais intenso será 

o fluxo de corrente e, consequentemente, a corrosão. A Figura 3.4 

apresenta uma representação esquemática do desenvolvimento de uma 

fresta por meio da corrosão galvânica.  
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Figura 3.4 - Representação esquemática do desenvolvimento de uma fresta 

devido à corrosão galvânica (CÂNDIDO, 2014) .  

 

3.1.1.4 - Corrosão Intergranular  

 

A corrosão intergranular é um caso especifico de ataque em que a perda 

de material  ocorre ao longo dos contornos de grão. É um fenômeno 

extremamente perigoso, pois pode causar a alteração das propriedades 

físicas e causar trincas que pode levar o material,  dependendo da 

solicitação, a uma falha catastrófica.  

 

Nos aços inoxidáveis, a corrosão intergranular ocorre como resultado da 

precipitação de compostos nos contornos de grão. Esse ataque é muito 

comum quando tem-se a ocorrência de sensitização (SEDRIKS, 1996).  

Porém, vale ressaltar que, mesmo que o material encontre-se sensitizado, 

não ocorrerá, necessariamente,  corrosão na forma intergranular.   

 

Na Figura 3.5, tem-se um bloco fundido de aço inoxidável que sofreu 

corrosão intergranular (sensitizado),  realçada pelo ensaio de líquido 

penetrante.  
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Figura 3.5 –  Trincamento por corrosão intergranular decorrente do fenômeno 

de sensit ização em um bloco fundido  de aço inoxidável  

(ABRACO, 2014).  

 

3.1.1.5 - Fadiga-corrosão 

 

Fratura por fadiga é um processo de falha por meio de nucleação e 

propagação de trinca sob esforços cíclicos de tensão, sendo a tensão 

aplicada abaixo da tensão limite de escoamento do material  ( SEDRIKS, 

1996). Fadiga-corrosão ocorre em metais como resultado de uma ação 

combinada de uma tensão cíclica e um ambiente corrosivo, sendo este 

tipo de falha dependente da interação entre carga, ambiente e fatores 

metalúrgicos (ASM METALS HANDBOOK, 1992). Para um dado 

material , sua vida em fadiga, sob um valor limite de te nsão, tende a 

diminuir na presença de um meio corrosivo.  

 

A Figura 3.6 apresenta microfractografias de um AIA ABNT 316LN 

submetido a esforços cíclicos (diferentes percentuais de sua vida em 

fadiga) em diferentes meios corrosivos. Nota -se a presenças de trincas 

(cracks) formadas no material.  
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Figura 3.6 - Morfologia das tr incas (cracks)  formadas na superfície de corpos 

de prova, durante diferentes períodos da vida em fadiga, em 

amplitude de deformação de ±0,5%, em água à 320°C e ao ar:  (a)  

20% da vida em fadiga em água, (b) 50% da vida em fadiga em 

água, (c) 100% da vida em fadiga em água, (d) 100% da vida em 

fadiga ao ar  (WU et al . ,  2015)     

 

3.1.1.6 - Corrosão por Fresta  

 

Trata-se de uma forma de corrosão localizada que ocorre dentro de 

frestas ou em locais capazes de armazenar uma solução. A fresta deve ter 

geometria que permita a retenção da solução corrosiva, sendo largo o 

suficiente para permitir a entrada da solução e estreito a ponto de mantê-

la estagnada (CHAWLA e GUPTA, 1995 e SEDRIKS, 1996).   

 

A Figura 3.7 mostra um exemplo de geometria e mecanismo de corrosão 

por fresta.  
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Figura 3.7 –  Representação esquemática do mecanismo de corrosão por fresta  

(Adaptado do SEDRIKS, 1996) .  

  

ASM Metals Handbook (1992) diz que a corrosão por fresta pode ser 

resultado da formação células com concentração distintas de oxigênio. 

Isso ocorre quando o oxigênio dentro da fresta é consumido ao passo que 

a superfície exposta tem livre acesso ao oxigênio e torna -se catódica em 

relação à área da fresta. Ainda segundo o autor, no caso dos aços 

inoxidáveis,  a liberação de íons metálicos, particularmente o cromo  (Cr),  

na fresta produz uma condição de acidez, como resultado de uma série de 

reações de hidrólise. Para neutralizar o excesso de íons H
+
,  íons Cl

-

migram para a fresta. Uma vez que as concentrações de íons H
+
 e Cl

-
 se 

elevam a ponto de causar degradação do filme passivo, a corrosão por 

fresta acontece.  

 

3.1.2 - Corrosão Sob Tensão (CST) 

 

Segundo Sedriks  (1996), corrosão sob tensão  é um termo usado para 

descrever falhas causas por tensão que ocorrem devido à propagação de 

trincas em ambientes corrosivos. Assim como a fadiga-corrosão, esse 

fenômeno é resultado da interação  entre esforço mecânico , meios 

específicos e um material suscetível à corrosão . A Figura 3.8 mostra a 

relação dos mecanismos necessários para a oc orrência de CST. 
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Figura 3 .8 –  Condições para a ocorrência de CST, excetuan do o tempo 

(CÂNDIDO, 2014).  

  

As tensões necessárias para causa r CST são pequenas, abaixo do limite 

de escoamento e de natureza trativa (ASM METALS HANDBOOK, 

1992).  Tensões residuais também têm contribuição importante nesse tipo 

de falha, sendo comum o uso de tensões compressivas para a p revenção 

desse fenômeno. Essas trincas se propagam de duas formas , através dos 

grãos (transgranular) ou pelos seus contornos (intergranular) (SEDRIKS, 

1996). O esforço nesse caso é em carga estática, diferentemente da car ga 

cíclica atribuída à fadiga-corrosão.  

 

Diversos modelos foram propostos para explicar o fenômeno da CST. De 

acordo com Jones (1995), em diversos casos de CST podem ocorrer dois 

ou mais modelos , simultaneamente, porém somente dois casos mais 

relevantes para esse trabalho foram citados .  

 

3.1.2.1 - Principais Modelos Propostos de CST  

 

Os mecanismos propostos para propagação de trinca,  segundo Jones  

(1995), encontram-se em duas classificações básicas: aquelas baseadas 

em modelos de dissolução anódica no vértice da trinca que incluem 

processos de caminho ativo e ruptura de filme e as que envolvem fratura 

mecânica, sendo que estas  envolvem processos de extensão de fraturas 

frágil e/ou dúcti l.  
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Modelo de ruptura de filme  

 

Bastos (1993) diz que este modelo se baseia na hipótese de que  a 

propagação da trinca tem relação com as reações de oxidação  que 

ocorrem no vértice da trinca quando o material está sujeito a tensões 

trativas. Este modelo teve origem em modelos anteriores que eram o do 

caminho ativo e do caminho ativo assistido por deformação,  cuja 

presença do filme superficial  não era considerada.  

 

Este modelo assume que a tensão atua  no sentido de abrir a trinca e 

romper o filme de óxido e/ou hidróxido formado sobre a superfície do 

material , além da ação dos íons cloretos . A deformação plásti ca 

localizada na ponta da trinca rompe o filme passivo do material , 

expondo, assim, o material ao meio, conforme relata  Jones (1995).  Este 

metal, então, dissolve rapidamente, resultando na extensão  da trinca.  A 

região do vértice da trinca repassiva completamente e é periodicamente 

rompida pelo acúmulo de discordâncias à frente da trinca.  

 

Sendo assim, a formação da trinca seria um processo descontínuo 

(Kamaya & Totsuka, 2002; Nishimura, 2003).  Jones (1995) ainda ressalta 

que os modelos de dissolução e ruptu ra de filme são considerados 

mecanismos prováveis de CST intergranular em alguns  sistemas, mas não 

são geralmente aceitos como mecanismos de CST  transgranular.  

 

Modelo da fragilização pelo hidrogênio  

 

Este modelo, segundo Cândido (1996) e Jones (1995) ocorre quando 

existem átomos de hidrogênio em solução sólida na estrutura cristalina 

do material. A origem destes átomos de hidrogênio não é importante para 

o funcionamento do modelo em si. Uma destas fontes é a reação catódica 

de redução dos íons de hidrogênio, que ocorre tanto em meios aerados 

quanto em meios desaerados.  
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Os átomos de hidrogênio tendem a s e difundir para locais de maior 

concentração de tensões, como o vértice da trinca, interagindo com o 

material  de maneira ainda discutível, conforme re lata Yokobori (2004).  

 

Normalmente, a fratura por CST caracteriza-se por duas zonas: a 

primeira resultante do desenvolvimento  de trincas com propagação 

estável por CST e a segunda resultante da ruptura mecânica (Cândido, 

1996).  

 

Uma análise macroscópica da  CST revela que a fratura é frágil , devido à 

dissolução anódica no vértice da mesma, ainda que possa ocorrer em 

materiais com comportamento dúctil (ex.: aços inoxidáveis austeníticos). 

As trincas formam-se e se propagam perpendicularmente em relação à 

direção da tensão trativa a uma tensão que  pode ser inferior ao limite de 

escoamento de um material/liga exposto a um  ambiente corrosivo, 

segundo Cândido (2014) e Chawla & Gupta (1995).  

 

Em nível microscópico, a fratura poderá ser  transgranular ou 

intergranular com presença de facetas de clivagem, carac terística de 

fratura frágil. As trincas intergranulares seguem os contornos de grão e 

isso sugere, de acordo com Godefroid (2004), a presença de 

heterogeneidades nos mesmos, tais  como precipitação de carbonetos 

ricos em Cr nos aços inoxidáveis  sensitizados.  Os autores ainda 

acrescentam que pode ocorrer o surgimento de ramificações de trinca , 

quando maiores níveis  de tensão são aplicados no material.  

 

De acordo com Jones (1992), os meios que causam CST são usualmente 

aquosos e podem ser também misturas condensadas. Também, um meio 

que causa CST em uma liga pode não causar em outra. Mudanças de 

temperatura,  grau de aeração e/ou a concentração das espécies iônicas 

podem alterar um ambiente que, em princípio, seria in ofensivo em outro 

que causa CST.  
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Jones (1995) divide a sequência de eventos envolvidos na CST em três 

estágios: iniciação da trinca ou estág io 1 de nucleação; estágio 2 ou 

propagação estável de trinca; estágio 3 de propagação instável ou falha 

final.  O período de indução é definido como sendo o tempo de exposição 

ao meio corrosivo antes da nucleação da primeira trinca. Este período é 

frequente, mas não necessariamente constante em todos os processos. O 

processo de iniciação de trinca pode ser causado por  uma 

descontinuidade da superfície, corrosão por pite ou ainda corrosão 

intergranular, de acordo com Jones (1992), Godefroid  (2004), Cândido 

(1996) e Gentil (2011).  

 

O estágio de propagação de trinca pode ser afetado por fatores do meio 

corrosivo, composição química, microestrutura do material  e fatores 

mecânicos aos quais o material é submetido, tais como a magnitude de 

tensão aplicada ou o fator de intensidade de tensão, o estado de tensão - 

estado plano de tensão ou estado plano de deformação e o  modo de 

carregamento no vértice  da trinca (JONES, 1992; JONES, 1995; 

CHAWLA & GUPTA, 1995).  

 

3.1.3 - Mecanismos de Corrosão  

 

Serão apresentados  a seguir os mecanismos de corrosão.  

 

3.1.3.1 - Mecanismo Eletroquímico  

 

Trata-se de um mecanismo de corrosão onde ocorrem reações 

eletroquímicas com a transferência de carga, ou elétrons, por meio  de um 

eletrólito (GENTIL, 2011). Pode-se dizer que se tratando da participação 

de íons metálicos,  todos os processos de corrosão sã o eletroquímicos.   

 

Ainda segundo Gentil (2011),  o processo de corrosão ele troquímico pode 

ser dividido em três etapas: processo anódico, onde os íons são passados 

para a solução; deslocamento dos elétrons , pelo circuito metálico, e íons, 

pela  difusão de ânions e cátions na solução , onde os elétrons passam da 
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região anódica para a catódica; e o processo catódico, onde ocorre a 

recepção dos elétrons na área catódica,  pelos íons  presentes em solução.  

 

3.1.3.2 - Mecanismo Químico  

 

Neste mecanismo de corrosão,  a reação química ocorre entre o material 

metálico, ou não metálico, diretamente com o meio, sem a geração de 

corrente elétrica (GENTIL, 2011). Um caso típico da ocorrência deste 

mecanismo é a corrosão de materiais metálicos, em altas temperaturas, 

por gases e vapores e em ausência de umidade.  

 

3.1.3.3 - Meios Corrosivos  

 

Cândido (2014) diz que os meios corrosivos em corrosão  eletroquímica 

são responsáveis pelo surgimento do eletrólito. O eletrólito  aquoso nada 

mais é do que uma solução eletricamente condutora constituída de água 

contendo sais,  ácidos ou bases.  

 

 

Figura  3.9 - Meios corrosivos classificados  pelos mecanismos de  ação 

corrosiva e local  onde atuam os principais agentes 

(FURTADO, 1981).  
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A Figura 3.9 apresenta um quadro, onde, por uma classificação prática, 

os meios são reunidos em conjunto, o que permite uma boa visão geral  

dos mesmos.  

 

3.2 - Aços Inoxidáveis  

 

Os chamados aços inoxidáveis (AIs) são uma classe especial  de ligas à 

base de ferro e cromo caracterizados pela sua reconhecida  resistência à 

corrosão. Essa propriedade é atribuída, principalmente, à  presença de Cr 

(mínimo de, aproximadamente,  11%, em massa) em sua composição. Esse 

elemento tem a capacidade de formar uma película passiva de óxido, de 

boa estabilidade, formada em meios oxidantes como, por exemplo, o ar 

atmosférico ou a água (ASM SPECIALTY HANDBOOK, 1996). Segundo 

Chawla e Gupta (1995), os aços inoxidáveis compreendem apenas 2% da 

produção mundial de aços. Contudo, são muito importantes de vido à sua 

alta resistência à corrosão, por ter alta resistência mecânica, boa 

resistência à oxidação a altas temperaturas e resistência à  fluência.  

 

Atualmente, existem mais de 170 tipos diferentes de ligas reconhecidas 

na classe dos AIs, e a cada ano novos tipos e modificações nos já 

existentes são noticiadas.  Alguns tipos de AIs chegam a conter até 30% 

de Cr. Muitos outros elementos são adicionados para fornecer alguma 

propriedade específica ou otimizar sua fabricação. Por exemplo, níquel  

(Ni) e molibdênio (Mo) são adicionados para melhorar a resistência à 

corrosão. C, Mo, titânio (Ti),  alumínio (Al) e cobre (Cu) para aumentar a 

resistência mecânica. Enxofre  (S) e selênio (Se) para torná-lo mais 

usinável.  E Ni para se obter um ganho em tenacidade (SEDRIKS, 1996).  

 

A Figura 3.10 mostra um diagrama onde tem-se a relação entre a 

composição química e as propriedades mecânicas das famílias de aços 

inoxidáveis a partir do aço inoxidável ABNT 304.  
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Figura 3.10 –  Diagrama das famílias de aços inoxidáveis relacionando sua 

composição química e suas propriedades  (Adaptado de ASM 

ASM SPECIALTY HANDBOOK, 1996; CHAWLA e GUPTA, 1995) .  

 

3.2.1 - Classificação dos aços inoxidáveis 

 

Os AIs são usualmente divididos em cinco famílias. Algumas destas 

famílias em função dos microconstituintes formados e outras em função 

do tratamento térmico imposto ao material (ASM SPECIALTY 

HANDBOOK, 1996). São elas:  Austenítico, Ferrítico, Martensítico, 

Duplex (Austenítico e  Ferrítico) e Endurecidos por Precipitação . Em 

termos de resistência à corrosão, os AIAs são os mais indicados para 

ambientes mais agressivos  (a grande maioria deles) .  Em ambientes 

específicos,  os Aços Inoxidáveis Ferríticos (AIFs) podem ter resistência 

mais adequada, ao passo que os Aços Inoxidáveis Martensíticos (AIMs) e 

endurecidos por precipit ação são adequados em ambientes menos 

nocivos, mas que requerem resistência mecânica ou dureza ( SEDRIKS, 

1996).  
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3.2.1.1 - Austeníticos 

 

É a família que apresenta a maior gama de produtos dentre os aços 

inoxidáveis. No entanto, os AIFs têm sido amplamente pesquisados . 

Apresenta uma estrutura austeníti ca similar à do ferro a altas  

temperaturas (cúbica de face centrada) , sendo um material de alta 

resistência à corrosão, al ta  ductilidade, inclusive em temperaturas 

criogênicas,  além de ser não magnético e ter boa soldabilidade (ASM 

SPECIALTY HANDBOOK, 1996).  Ele apresenta essa estrutura em 

virtude da presença de elementos de liga estabilizadores da estrutura 

austenítica, sendo o mais conhecido deles o Ni (SIGNH, 1991).  

 

 

Figura 3 .11 –  Modelo esquemático da família dos AIAs (Adaptado de ASM 

SPECIALTY HANDBOOK, 1996; CHAWLA e GUPTA, 1995).  
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Os AIAs encontram-se nas séries 200 e 300, conforme especificado na 

Figura 3.11. As ligas contendo ferro -carbono-cromo-níquel são 

identificadas como a série AISI/ABNT-300. Contém de 18 a 30% , em 

massa,  de Cr,  a fim de se garantir  resistência à corrosão, e de 6 a 20% ,  

em massa,  de Ni, o que assegura a presença da fase austenítica  (SIGNH, 

1991).  

 

As ligas da série AISI/ABNT-200 são AIAs contendo ferro-carbono-

cromo-manganês-níquel, sendo estes inicialmente desenvolvidos para 

reduzir os custos com o Ni, o qual é substituído por manganês (Mn) na 

proporção de duas partes de (Mn) para cada parte de Ni  substituído 

(SINGH, 1991).  

 

Ainda segundo Singh (1991), em adição ao Mn, nitrogênio (N) também é 

adicionado, o que promove aumento da  resistência à corrosão, aumento 

da resistência mecânica e estabiliza a estrutur a austenítica. Além disso, 

como mencionado anteriormente, os AIAs não podem ser endurecidos por 

tratamentos térmicos, sendo o acréscimo dessa propriedade atribuído 

apenas ao trabalho a frio  (encruamento).  São suscetíveis à corrosão 

intergranular, por pites e por corrosão sob tensão.   

 

3.2.1.2 -  Ferríticos  

 

É uma classe de aços inoxidáveis assim denominada em função da sua 

estrutura ferrítica, cúbica de corpo centrado , similar à do ferro a 

temperatura ambiente. Possui resistência à corrosão inferior às dos AIAs, 

porém superior à maioria dos AIMs (CHAWLA e GUPTA, 1995).   

 

Possui boa ductilidade sendo endurecido apenas pelo aumento da taxa de 

trabalho a frio, uma vez que possui a estrutura ferritica até em 

temperaturas mais altas , não sendo possível por meio de tratamento 

térmico (ASM SPECIALTY HANDBOOK, 1996; SINGH, 1991).  
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Apresenta atração magnética e, no estado recozido,  susceptibilidade à 

sensitização e soldabilidade limitada em função da ocorrência de 

crescimento de grão  (SEDRIKS, 1996).  Suas principais vantagens são 

resistência ao trincamento por corrosão sob tensão na presença de 

cloretos, à corrosão atmosférica, à oxidação em ambientes oxidantes  e 

possui baixo custo de produção  (ASM SPECIALTY HANDBOOK, 1996) . 

Entretanto,  é vulnerável à corrosão intergranular e à corrosão por pites.  

 

São designados pela classe AISI/ABNT-400, com teor de Cr, principal 

elemento de liga contido em sua estrutura,  em torno de 11 a 30%  

(massa). A Figura 3.12 mostra algumas das ligas mais conhecidas dessa 

classe de AIs.  

 

 

Figura 3.12 - Modelo esquemático da família dos AIFs (Adaptado de ASM 

SPECIALTY HANDBOOK, 1996; CHAWLA e GUPTA, 1995).  



22 

 

3.2.1.3 - Martensíticos  

 

Os AIMs são aços contendo percentual de Cr  superior a 11,5% (massa),  

que possuem estrutura austenítica a altas  temperaturas e adquirem 

estrutura martensítica quando temperados adequadamente. Após a 

têmpera, passam por revenimento para obter -se uma melhora na 

ductilidade do material.  A concentração de Cr  varia de 11,5 a 18% 

(massa), com o limite inferior sendo governado pela resistência à 

corrosão, e o limite superior pelo fato de se garantir que se consiga a 

total conversão da austenita em martensíta ao fim do resfriamento 

(SEDRIKS, 1996). O teor de C deve ser controlado também, já que este 

expande a região de estabil idade da austenita  (Figura 3.13).  

 

 

Figura 3.13 – Efeito do carbono na região de estabilidade da austenita em ligas ferro-cromo 

(OLIVEIRA, 1996). 
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O C tem grande importância nesses aços,  pois está diretamente ligado à 

resistência mecânica e ao desgaste do mesmo.  

 

Esses aços apresentam resis tência à corrosão inferior aos  AIAs e, na 

maioria das vezes, inferior também aos  AIFs. Porém, sua resistência 

mecânica e dureza são superiores  devido à composição química (teor de 

C superior às demais famílias de aços inoxidáveis e é s ubmetido ao 

tratamento térmico)  (CHAWLA e GUPTA, 1995). Dividem a classe 

AISI/ABNT-400 com os AIFs e possuem estrutura cúbica de corpo 

centrado (Figura 3.14).  

 

 

Figura 3 .14 - Modelo esquemático da família dos AIMs (Adaptado de ASM 

SPECIALTY HANDBOOK, 1996; CHAWLA e GUPTA, 1995).  
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3.2.1.4 - Endurecido por Precipitação  

 

São aços inoxidáveis classificados na série AISI/ABNT 600, que 

apresentam a maior resistência mecânica e resistência ao calor 

(CHAWLA e GUPTA, 1995). São ligas de ferro-carbono-níquel que são 

endurecidas por tratamento térmico de envelhecimento ( ASM SPECIALTY 

HANDBOOK, 1996). Os aços inoxidáveis  endurecidos por  precipitação pode 

ser divididos três t ipos:  martensít icos, semiaustenít ico e austenít ico.  

 

O t ipo martensít ico é obtido após têmpera e  o endurecimento por precipitação 

é fornecido pelo tratamento de envelhecimento. Os semiaustenít icos são 

fornecidos em condições austenít icas e deve ser transformado em martensita  

por meio de tratamentos térmicos específicos , antes de ser endurecido por 

precipitação.  E o t ipo austenít ico é obtido quando a austenita é diretamente 

endurecida por precipitação (SEDRIKS, 1996). Esses  aços apresentam boa 

resistência à corrosão uniforme e oxidação,  sendo uma liga muito usada em 

aplicações aeroespaciais (SINGH, 1991).  

 

3.2.1.5 - Duplex 

 

Os AIDs são ligas ferro-carbono-cromo-níquel-molibdênio-nitrogênio 

com sua microestrutura formada pelas fases austeníta e ferríta,  com uma 

proporção equivalente entre elas, o que promove excelente resistência à 

CST.  

 

Os AIAs possuem boa resistência à corrosão localizada e à corrosão 

uniforme, além de boa soldabilidade. Entretanto,  são suscetíveis à CST 

em soluções cloretadas. Os AIFs possuem boa resistência à CST nesse 

tipo de meio, porém sua baixa soldabilidade e ductil idade são pontos 

desfavoráveis.  Já os AIDs, devido à sua microestrutura, consegue 

combinar as boas características  dos AIAs e AIFs (SINGH, 1991). Com 

isso, essa classe de aços inoxidáveis apresenta boa resistência à corrosão 

sob tensão fraturante  e boa resistência à corrosão intergranular , além de 

resistência mecânica e l imite de escoamento  superiores aos AIAs de 

melhor desempenho (SEDRIKS, 1996; CHAWLA e GUPTA, 1995).  Em 
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comparação aos  AIFs, possuem tenacidade e  usinabilidade melhores. 

Possuem também boa resistência à corrosão por pites, sobretudo as ligas 

duplex com alto teor de molibdênio  (SINGH, 1991).  

 

Segundo Singh (1991),  o  comportamento dos AIDs em relação à corrosão 

está diretamente l igado aos teores de Cr e molibdênio presentes.  Outro 

elemento importante para a resistência à corrosão é o Ni. Além disso, o 

Ni promove um ganho em resistência mecânica, em soldabil idade, reduz 

a segregação de Cr nos contornos, aumenta a resistência à corrosão por 

pites e por fresta (CHAWLA e GUPTA, 1995).  Os AIDs possuem baixos 

teores de C em sua composição, inferiores à 0,03 % (massa), o que 

proporciona boa resistência à corrosão intergranular  (BARBOSA, 2006) .  

 

Tabela 3.1 - Composição química dos AIDs.  

 

Fonte: GUNN, 2003.  
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A Tabela 3.1 mostra a composição química dos AIDs mais conhecidos.  

Os AIDs têm sido usados, principalmente, nas indústrias de base, como a 

química, petroquímica, papel, celulose, geração de energia, etc. A  Tabela 

3.2 mostra a aplicação de algumas dessas ligas.  

 

Tabela 3.2 - Aplicações na indústria dos AIDs.  

 

Fonte:  DENG et al . ,  2010  

 

Em função dessas características,  são muito importantes em situações em 

que se necessita de grande resistência à propagação de trincas sob tensão 

em meios corrosivos (contendo íons cloreto) e alta resistência mecânica 

(CHAWLA et alii,  1995).  
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Eles têm sido muito usados em substituição aos aços ABNT 304 e ABNT 

316. Entretanto, apesar de suas propriedades serem muito superiores e m 

termos de resistência à corrosão sob tensão, corrosão por pites e 

resistência mecânica, seu custo de produção é superior, sobretudo as 

ligas com alto teor de molibdênio. Para reduzir essa discrepância, o uso 

de ligas com menores teores de Ni e molibdênio é interessante. Uma 

dessas ligas é o AID UNS S32304.  

  

Aço inoxidável UNS S32304 

 
Também conhecido como “lean duplex” ou “SAF 2304” ,  o aço UNS 

S32304 é uma liga com, aproximadamente, 23% (massa) de Cr, 4% 

(massa) de Ni e baixa concentração de Mo (0,1-0,6%, em massa). Com 

baixo percentual de Ni em sua composição química, estes aços 

apresentam seu limite de escoamento muito superior aos dos AIAs, 

permitindo a concepção de projetos com espessuras mais finas e com 

maior resistência à corrosão. O dupl ex (UNS S32304/ DIN 1.4362)  é uma 

opção atrativa para aplicação em tanques de estocagem, tubos flexíveis,  

implementos rodoviários, tanques para navios e equipamentos para o 

segmento químico e de papel e celulose (BIBLIOTECA TÉCNICA da 

Cia.  APERAM South America ,  2014).   

 

A composição química deste aço, segundo a Norma ASTM 

A240/A240M/2004 e também encontrada na Biblioteca Técnica da Cia. 

APERAM South America  (2014), é apresentada na Tabela 3 .3.  

 

Tabela 3.3 – Composição química nominal do aço UNS S32304 (% massa)  

Cr Ni Mn Si C P S Mo Cu N 

22,0-24,0 3,5-5,5 2,00 1,00 0,03 0,035 0,015 0,10-0,60 0,10-0,60 0,05-0,20 

Fonte: Norma ASTM240/240M e Biblioteca Técnica da Cia. APERAM 

South America  

 
Em função do seu alto teor de Cr , o aço duplex UNS S32304 apresenta 

boa resistência à corrosão uniforme, sendo que na corrosão por pites o 

mesmo apresenta um comportamento similar  que o ABNT 316 (UNS 
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S31600), conforme se pode observar no gráfico comparativo apresentado 

na Figura 3.15, representado pelo seu fator PRE (Pitting Resistance 

Equivalent) -  Índice Equivalente de Resistência ao Pite. Esse índice  pode 

ser calculado pelas Equações  3.1, 3.2 e 3.3, sendo cada uma delas 

específica para cada família de AIs (AIFs, AIAs e AID, 

respectivamente).  

 
PRE = %Cr + 3,3% Mo                                     [3.1]  

PRE = %Cr + 3,3% Mo + 30% N                        [3.2 ] 

PRE = %Cr + 3,3% Mo + 16% N                        [3.3 ] 

 

 
Figura 3.15 – Gráfico comparativo entre diversos aços inoxidáveis com relação à resistência à 

corrosão por pites (Adaptado da BIBLIOTECA TÉCNICA APERAM, 2014). 

 

Nota-se, também, o comportamento superior do UNS S32304 sobre o 

ABNT 304 (UNS S30400). Essa característica  se justifica não só pelo 

alto teor de Cr mencionado anteriormente, como pela presença de Ni (até 

0,2%, em massa) , apesar do seu baixo teor de molibdênio (0,1 -0,6%, em 

massa).  

 

É importante ressaltar a resistência à CST do aço duplex UNS S32304. 

Estudos comprovam que estes apresentam destacada resistência à CST 
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em comparação, por exemplo, aos AIAs ABNT 304L e ABNT 316L em 

meios contendo cloretos, devido ao alto teor de Cr e baixo teor de Ni  

(BIBLIOTECA TÉCNICA APERAM, 2014).  O bom comportamento 

exibido pelos aços duplex UNS S32304 pode ser observado também pela  

Tabela 3.4.  

 

Tabela 3.4 – Dados sobre resistência à corrosão e propriedades mecânicas de alguns aços 

inoxidáveis austeníticos e duplex  

  PRE* CPT* CCT* σe (MPa) σu (MPa) ϵ (%) 

UNS S32750 43 84 ± 2 35 580 830 35 

UNS S32205 35 52 ± 3 20 510 750 35 

UNS S32304 26 25 ± 3 < 0 450 670 40 

UNS S30400 18 < 10 < 0 270 600 55 

UNS S31600 25 27 ± 3 < 0 260 590 50 

*PRE: Resistência Equivalente ao Pite  

*CPT (Corrosion Pitting Temperature): Temperatura de Corrosão por Pites (ASTM G 150/2010) 

*CCT (Critical Crevice Corrosion Temperature): Temperatura Crítica para Corrosão por Frestas 

(ASTM G 48/2011 - Método F) 

σe: Limite de Escoamento; σu: Limite de resistência: ϵ: Alongamento. 

Fonte: Adaptação da BIBLIOTECA TÉCNICA OUTOKUMPO, 2015. 

 

Nota-se que os AIDs (UNS S32750, UNS S32205 e UNS S32304) 

apresentam comportamento muito superior aos aços inoxidáveis 

autenít icos (UNS S30400 e UNS S31600)  tanto em termos de 

propriedades mecânicas como sob o ponto de vista da corrosão. Levando -

se em consideração o baixo custo do duplex UNS S32304 em relação aos 

demais AIDs e sua resistência mecânica muito superior comparado aos 

AIAs, sua utilização torna-se cada vez mais justificável.  

 

Jones (1992) diz que, em soluções aquosas contendo cloreto de 

magnésio, em ebulição, os AIAs sofrem corrosão sob tensão. Já os AIFs 

e AIDs apresentam uma resposta mais satisfatória a esse tipo de falha ,  

apesar de não serem imunes. Ligas contendo Ni apresentam uma 

diminuição da resistência à CST em meios contendo MgCl 2 ,  em ebulição 

(PETTERSSON, 2010). Contudo, a concentração localizada promovida 

pela ebulição pode causar corrosões localizadas.  
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3.3 - Ensaios de Corrosão  

 

Nessa seção, serão abordados alguns ensaios de corrosão. Os ensaios 

abordados serão o ensaio  de polarização, e ensaio de corrosão sob 

tensão. São técnicas importantes que auxiliam na previsão do 

comportamento dos materiais em meios corrosivos, prevendo a v ida úti l 

destes em determinadas situações.  

 

3.3.1 - Ensaios de polarização potenciodinâmica 

 

Trata-se de uma técnica muito usada na determinação de parâmetros 

eletroquímicos, denominada ensaio de polarização potenciocinética ou 

potenciodinâmica, onde se efetua o levantamento da curva de polarização 

do metal em uma solução de ensaio na direção anódica, a part ir de certo 

potencial (em geral a partir do potencial  de corrosão , Eco r) e com uma 

velocidade de varredura padronizada  (WOLYNEC, 2003).   

  

 

Figura 3.16 - Curva de polarização típica obtida por meio da técnica potenciocinética ou 

potenciodinâmica para a determinação do potencial de pite, Ep (WOLYNEC, 

2003). 
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Por se tratar de uma técnica usada, principalmente, em metais com 

comportamento passivo, a densidade de corrente é inicialmente bastante 

pequena e a mesma varia muito pouco com o aumento do potencial , na 

região onde ocorre passivação . Quando se atinge o potencial de pite  do 

material  em um meio específico , ocorre um brusco aumento no valor da 

densidade de corrente, conforme ilustrado na Figura 3.16. 

  

 

Figura 3.17 - Curva de polarização anódica mostrando zonas susceptíveis à CST (Adaptado de 

JONES, 1995).  

 

O potencial  de pite (Ep) é normalmente considerado como sendo a 

intersecção da reta definida pela curva antes do aumento brusco da 

P
o
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n

c
ia

l 
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densidade de corrente com a reta definida pela curva após esse aumento 

(WOLYNEC, 2003).  

 

A Figura 3.17 mostra uma curva de polarização anódica de um m aterial 

que apresenta uma região ativa, outra  de passivação e ainda outra onde a 

corrosão por pites pode ocorrer, dependendo da relação material/meio .  

Além disso, percebem-se duas zonas onde o fi lme passivo se encontra 

menos estável.  Na Zona 1, CST e corrosão por pites podem ocorrer 

associados próximos ao potencial de transpassivação . A CST pode 

ocorrer a partir de pites que são concentradores de tensão. Na Zona 2, a 

camada passiva ainda está em formação, portanto, instável ( JONES, 

1992).  

 

Apesar do fenômeno da CST poder se iniciar em pites devido ao aumento 

de tensão, os pites não são pré-requisito para a CST. Contudo, segundo 

Jones (1992), soluções agressivas ou óxidos instáveis na  superfície 

exposta podem acumular dentro dos pites e iniciar trincas.  

 

Devido à sua simplicidade, esta técnica tem sido a preferida na 

determinação do potencial de pite. Contudo, em alguns casos, mesmo 

ocorrendo corrosão por pite, não se observa o aumento b rusco da 

densidade de corrente  o que torna a determinação desse potencial uma 

tarefa complicada. Nesses casos, tem-se em geral um contínuo, porém 

não brusco aumento da densidade de corrente desde o potencial em que 

se iniciou o levantamento da curva de polarização até o provável  

potencial de pite.  

 

Salienta-se que a determinação de Ep i t es  aplicando-se ensaios de 

polarização com taxas de varredura de potenciais usuais, de 

aproximadamente 0,17mV/s, não é mais adequada, pois seria importante 

para tal aplicar potenciais e deixar estabilizar em torno de vinte e quatro 

horas.  
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3.3.2 - Ensaios de polarização potenciostático  

 

Muito usado quando se deseja avaliar o potencial de pites, os ensaios de 

polarização potenciostático são realizados aplicando -se potenciais,  

geralmente a taxa de 50mV a cada cinco minutos (tempo de estabilização 

da corrente) nas regiões catódicas e anódicas  (JONES, 1993). Segundo 

Wolynec (2003), na técnica potenciostática aplicam-se, ao CP ensaiado, 

potenciais anódicos  crescentes, e em cada potencial registra -se a 

diminuição da corrente com o tempo. Para potenciais inferiores ao 

potencial  de pite a corrente diminui continuamente, enquanto que no 

potencial de pite ou em potenciais superiores, após uma queda inicial, a 

corrente passa a aumentar com o tempo. Os dois tipos de variação da 

corrente com o tempo estão ilustrados na Figura 3.18.  

 

 

Figura 3.18 - Curvas de decaimento de corrente típicas, obtidas empregando-se a técnica 

potenciostática para a determinação do potencial de pite, Ep (WOLYNEC, 

2003). 

 

O instante em que a corrente passa a aumentar é chamado de tempo de 

indução (τ). No potencial de pite esse tempo pode ser consideravelmente 

grande, porém em potenciais superiores esse tempo tende a diminuir,  

sendo tanto menor quanto mais afastado o potencial estiver do potencial 
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de pite. A relação entre o potencial de eletrodo , E, e o inverso do tempo 

de indução (1/τ) é normalmente linear,  e com isso é possível  determinar, 

com bastante precisão, o potencial de pite pe la extrapolação da reta para 

1/τ = 0.  

 

A técnica potenciostática é muito mais demorad a do que a 

potenciocinética, porém os seus resultados são considerados mais 

confiáveis. Para acelerar o processo de formação dos pites têm sido 

utilizados alguns procedimentos como, por exemplo, o de raspar a 

superfície ensaiada numa certa porção com um esti lete com ponta de 

algum material de alta dureza . Dessa forma, consegue-se diminuir o 

tempo de ensaio num dado potencial,  porém perde-se o tempo de 

incubação (τ)  que, como foi visto anteriormente,  pode ser útil para uma 

determinação mais precisa do potencial de pite  (WOLYNEC, 2003).  

 

3.3.3 - Ensaios de corrosão sob tensão 

 

A maioria dos ensaios de corrosão sob tensão propicia o conhecimento 

de qual é o melhor material para uma aplicação específica ou para 

comparar o comportamento de um determinado material em diferentes 

condições do meio ambiente. As condições dos ensaios são, 

normalmente, escolhidas para simular diferentes  níveis de tensão em um 

determinado tempo. O principal aspecto é determinar, para um material  

que é suscetível  à  CST, o grau de suscetibilidade que restringirá sua 

utilização em geral.  

 

Historicamente, as falhas ocorridas por CST têm sido  identificadas com a 

aplicação de tensões de tração, por isso os ensaios têm sido 

desenvolvidos baseados na utilização de carregamentos estático e 

dinâmico (tração lenta). Em alguns casos é mais vantajoso utilizar um 

componente estrutural  real,  para se ter uma maior eficiência nos 

resultados do ensaio. Entretanto, isso não é muito comum na prática. É 

mais frequente a util ização de corpos de prova menores que oferecem as 

necessárias características preditivas (SPROWLS, 1993).  
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Duas técnicas surgiram por volta dos anos 60 do século passado. Uma 

delas consiste na aplicação de carga estática em corpos  de prova lisos ou 

com entalhe, controlando-se a carga, o tempo de exposição e variáreis do 

meio ambiente. A outra consiste na aplicação de esfo rços lentos de 

tração em corpos de prova lisos ou entalhados (SPROWLS, 1993).  E, 

ainda o ensaio de deformação total  constante (CP em “U”).  

 

3.3.3.1 - Ensaio em corpos de prova sob a aplicação de carga constante 

 

Este ensaio normalmente é reali zado submetendo-se os CPs a diferentes 

níveis fixos de tensão medindo-se o tempo de falha do material em 

determinado ambiente. O tempo de falha corresponde ao tempo 

necessário para a ruptura do CP, o qual representa a  soma dos tempos de 

incubação e propagação das trincas . Já nos ensaios com deformação 

constante,  que será abordado posteriormente,  o tempo de falha 

corresponde ao aparecimento das primeiras fissuras,  ou seja, ele indica o 

tempo de incubação (tempo antes da propagação) das trincas.  

 

Em um ensaio de deformação constante,  a tensão real diminui quando 

uma fissura se propaga. Muitas vezes ela dim inui a tal ponto que a 

fissura pára de se propagar antes da ruptura do material . Em um ensaio a 

carga constante,  a tensão real aumenta com a propagação das fissuras, 

porque a seção real  do CP diminui  (FERNANDES, 2010).  

 

 

Figura 3.19 - Evolução da tensão real  (σ r e a l)  e da tensão nominal (σ n o m)  a carga 

e a deformação constante (GEMELLI, 2001)  
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A Figura 3.19 permite-nos comparar a evolução da tensão nominal 

(carga/seção inicial) com a evolução da tensão real (carga/seção real), 

em função do tempo, entre os ensaios de tração a deformação constante e 

os ensaios de tração à carga constante.  

 

Este procedimento aproxima-se mais das condições reais de serviço do 

sistema material/meio, diferentemente dos ensaios com taxa de 

deformação do eletrodo sob tração lenta , tema que, também, será 

abordado à frente, uma vez que se trata de um ensaio estático (BRAGA, 

2011). A limitação existente neste ensaio é o tempo em que levará o CP 

sofrer ou não a CST, que dependerá do sistema metal/meio e do nível de 

intensidade de tensão limiar no vértice da trinca.  

 

Neste tipo de ensaio é possível se determinar a tensão máxima que um 

material pode suportar durante o serviço sem sofrer CST, um intervalo 

de inspeção para a confirmação de que o material não está sofrendo 

propagação de trincas por CST, ou ainda avaliar a influência metalúrgica 

e mudanças de meio ambiente na CST (JONES, 1993). É possível 

também avaliar a influência de concentradores  de tensão uti lizando-se 

corpos de prova entalhados,  inclusive empregando-se metodologia de 

Mecânica de Fratura.  

 

3.3.3.2 - Ensaio em corpos de prova sob aplicação de tração lenta 

 

Este ensaio tem por objetivo avaliar a suscetibilidade do material à CST 

quando este está submetido a uma taxa de deformação lenta  (10
-6

 a 10
-8

s
-

1
). Consiste em um ensaio de tração sob taxa de deformação lenta, onde o 

CP é exposto inicialmente em meio neutro (por exemplo, ar ou óleo),  e 

posteriormente no meio específico para avaliar as caracterí sticas 

comportamentais. Tem-se uma curva tensão “versus”  deformação. Quanto 

o material  é suscetível , a tenacidade diminui.  Port anto, os limites de 

escoamento, de resistência mecânica, e a deformação diminuem. No 

entanto, este ensaio é considerado relativamente acelerado, pois a 
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película passivante é, a todo o momento, solicitada mecanicamente,  pois 

o carregamento é contínuo.  

 

3.3.3.3 - Ensaio em corpos de prova sob deformação constante 

 

Existem vários métodos para avaliação da CST com deformação 

constante. Em todos eles, o tempo para a ruptura do CP é a informação 

obtida mais importante com o emprego desse tipo de técnica. A Figura 

3.20 mostra alguns corpos de prova para diferentes métodos de 

realização desse tipo de ensaio.  

 

  

Figura 3.20 - Corpos de prova de diferentes métodos de avaliação de 

CST com deformação constante; (a) CP em U; (b) CP em 

anel; (c) CP curvado; (d) CP tensionado  (JONES, 1995).  

 

De maneira geral , esse t ipo de ensaio consiste na imersão dos CPs na 

solução de interesse, remoção periódica e inspeção visual para a 

averiguação de alguma evidencia  de trincas por CST (JONES, 1995 ). O 

tempo para a falha é atribuído ao surgimento das prime iras trincas na 

superfície tracionada . Segundo Jones (1995), os CPs para esses ensaios 

são de fácil fabricação, assim como a realização dos ensaios. Porém, 

esses métodos possuem algumas desvantagens . Com o passar do tempo, a 

iniciação e crescimento das trincas, bem como a tensão e  a força motriz 

para a CST diminuem. Então, os CPs precisam sofrer uma sobrecarga 

para gerar trincas detectáveis, visualmente,  antes do decaimento da 
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tensão para um ponto onde as trincas por CST não crescem mais.  Além 

disso, é difícil determinar o tempo máximo para a falha, já que as trincas 

podem ocorrer durante os intervalos de inspeção.  Para ligas ferrosas, o 

tempo mínimo para considerar o não trincamento no meio ensaiado é de 

100 horas.  

 

CP em U  

 

O ensaio de CST com carga constante em CPs em U é um dos mais 

importantes ensaios  de CST em CPs lisos. Entretanto,  a distribuição de 

tensões dentro do CP não é bem conhecida , e essa distribuição  é 

dificilmente repetida em todos os CPs. Ainda assim, esse mé todo é muito 

usado para avaliar, qualitativamente, a resistência de diversas ligas à 

CST em diversos meios.  

  

Trata-se de um ensaio simples, onde o CP é dobrado , CP este que, a 

principio, é uma chapa metálica, geralmente  dobrada a 180º, sob a forma 

de U (Figura 3.15 (a)). A região mais solicitada mecanicamente sofre 

tensões trativas (parte externa), e tensões compressivas (parte interna).  

De acordo com a norma G-30/79, após o dobramento do CP não deve 

haver relaxação da parte correspondente à deformação el ástica. Portanto, 

após o dobramento as extremidades do CP devem ser  fixadas por um 

parafuso ou um ponto de solda, e posteriormente esta junção deve sofrer 

um revestimento para promover o isolamento com o meio corrosivo. Na 

sequencia, limpa-se o CP para, então, ser colocado sob ensaio em uma 

determinada célula eletroquímica. Empregando-se este ensaio é possível 

avaliar, de uma maneira geral, o tempo para o qual surgirão trincas 

visíveis e até a ruptura do CP. Esses ensaios têm como variáreis 

experimentais a concentração das soluções, temperatura, potencial  de 

corrosão, espessura e curvatura do CP, eficiência de inibidores de 

corrosão (JONES, 1995) e o tempo de ensaio.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A seguir serão apresentados os materiais e os métodos uti lizados no 

desenvolvimento do trabalho.  

 

4.1 –  Materiais  

 

A partir  de chapas de AID, fornecidas pela Cia. APERAM South 

America ,  com 1,2mm de espessura, foram confeccionados CPs para 

análises: química, metalográfica e eletroquímicas. As Tabelas 4.1 

apresenta a composição do material  obtida por meio de análise feita pela 

Cia.  APERAM South America .  

 

Tabela 4.1 – Composição química do aço duplex UNS S32304 utilizado no trabalho (% massa)  

Cr Ni Mn Si C P S Mo Cu Co Fe Al 

22,05 3,91 1,30 0,30 0,02 0,033 0,0003 0,40 0,1 0,05 66,77 0,003 

Fonte:  Cia. APERAM South America  

 

A Tabela 4.2, apresenta algumas propriedades mecânicas  do aço UNS 

S32304 obtidas, também, na Biblioteca Técnica da  Cia. APERAM South 

America (2014) e pela norma ASTM 240/240M/2004 , para amostra  

retirada perpendicularmente ao sentido de laminação, com L0  = 80mm no 

estado recozido.  

 

Tabela 4.2 – Propriedades mecânicas do aço duplex UNS S32304. 

σe (MPa) σu(MPa) Dureza HRCMÁX Alongamento (%) 

550 730    32 30 

σe = Limite de Escoamento; σu = Limite de resistência;  HRCM Á X  = Dureza Rockwell  C máxima  

Fonte: Adaptação da BIBLIOTECA TÉCNICA Cia. APERAM South America  , 2014, e 

Norma ASTM 240/240M/2004. 

 

Os CPs adotados nos ensaios foram de dois tipos: chapas, para ensaios 

com deformação constante, CP em “U”, e para os ensaios com carga 

constante, foram usados CPs com a geometria de acordo com a Norma 

ASTM E468/1990, os mesmos para ensaios de fadiga . Os cortes destes 
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foram realizados por meio de técnica de água em alta pressão.  A Figura 

4.1 mostra a geometria e as dimensões  deste CP. 

 

 

 

Figura 4.1 – Geometria e dimensões dos CPs para ensaios de CST com carga constante, 

unidades em cm. 

  

A Figura 4.2 mostra a chapa, com espessura de 1,25mm, utilizada para  a 

confecção dos CPs em “U”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Desenho esquemático da chapa de aço, com espessura de 1,25 mm, utilizada no 

ensaio de CST com deformação constante do eletrodo. 

 

4.2 –  Métodos 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram  realizadas diferentes 

técnicas experimentais objetivando  a obtenção de dados para a 

caracterização do aço quanto ao seu comportamento em CST em soluções 

cloretadas.  

5mm 9mm 

100mm 

Sentido de laminação 
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Ensaios de Polarização 

 

A partir de uma chapa do material , que anteriormente foi l ixada até a 

lixa número 600 e,  posteriormente, limpa em acetona e álcool, foram 

obtidas curvas de polarização potenciostática com o uso de um 

potenciostato/galvanostato (OMNIMETRIA Instrumentos Científicos 

Ltda, Modelo PG-05). Uma célula eletroquímica do tipo plana é ligada 

ao potenciostato que registra os dado s. Esta célula é  composta por três 

eletrodos: eletrodo de trabalho (o material analisado, aço UNS S32304), 

contra eletrodo de platina e um eletrodo de referência (eletrodo de 

calomelano saturado). A área exposta ao meio foi de 1cm
2
.  A taxa de 

varredura dos potenciais foi de 0,17mV/s. Foram traçadas curvas,  

adotando-se uma solução com 3,5% (massa) d e NaCl,  à temperatura 

ambiente.   

 

 

Figura 4.3 – Fotografia do potenciostato/galvanostato (à direita) e da célula eletroquímica (à 

esquerda). 

 

A Figura 4.3 mostra a célula eletroquímica acoplada ao 

potenciostato/galvanostato durante a realização de um dos ensaios de 

polarização. Após estabilização do potencial de corrosão ( Eco r r),  

potencial esse obtido estabelecendo -se conexões entre os eletrodos da 

célula eletrolítica e o potenciostato/galvanostato por 3600 segundos, 

aplicaram-se potenciais entre 250mV ECS  abaixo do Ec or r  até 1300mVECS  
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acima do mesmo. A partir dos dados obtidos foram confeccionadas 

curvas de polarização utilizando-se o “software Excel”.  

 

Ensaios de CST 

 

Para a avaliação da suscetibilidade à corrosão sob tensão do aço UNS 

S32304, foram utilizados dois métodos, sendo um com deformação 

constante do eletrodo (na temperatura de ebulição da solução) e outro 

com carregamento constante (à temperatura de ebulição da solução, com 

concentrações distintas).  

 

Os ensaios de CST com deformação constan te do eletrodo foram 

realizados com o intuito de se estudar a suscetibilidade do material de 

forma qualitativa.  No entanto, os ensaios de carregamento constante são 

quantitativos.  

 

Ensaios de CST com deformação constante do eletrodo 

 

Após preparação superficial dos CPs até a l ixa número 600, segundo a 

Norma ASTM G30/79, os mesmos foram submetidos a um dobramento 

com o auxílio de um equipamento confeccionado para tal aplicação 

deixando-os com formato em “U” (Figura 4.4).  

 

Depois de dobrados, os CPs foram fixados na região da união com 

parafusos e,  estes, foram protegidos com resina epóxi  e fita Teflon. Isso 

foi  feito para se garantir que não ocorresse um relaxamento do regime 

elástico do material.  

 

Foram realizados ensaios util izando soluções aquosas com MgCl2  42% 

(massa) à 143ºC, de acordo com a Norma ASTM G36/94 para ensaios de 

CST. Para os ensaios realizados a quente foi acoplado um sistema de 

refluxo, composto por um condensador de modo a condensar o vapor 

liberado pela solução em ebulição devolvendo-a ao meio na célula 

eletroquímica (Figura 4 .5).  
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 

Figura 4.4 (a,b) – Fotografia do dispositivo de dobramento de CPs 

em “U” para ensaios com deformação completa 

do eletrodo. 

 

   

Figura 4.5 – Representação esquemática do ensaio de CST com deformação 

constante. 

 

 

 

Solução de cloretos em ebulição 
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Ensaios de CST com carga constante no eletrodo 

 

O equipamento utilizado para a realização dos ensaios foi desenvolvido 

pelo DEMET-EM/UFOP. O sistema dispõe de um braço de alavanca onde 

podem ser aplicadas diferentes cargas no sentido de exercerem esforços 

de tração no CP em ensaio (Figura 4.6). O CP fica dentro de uma célula 

eletroquímica na presença de  soluções cloretadas  em ebulição. Este 

equipamento possui um relógio que registra o tempo de ensaio. Além 

disso, foi desenvolvido um dispositivo, abaixo do braço da alavanca, que 

é acionado assim que o braço da alavanca desce quando o CP rompe. 

Com o seu acionamento, o relógio pára registrando o tempo de ensaio,  e 

a resistência responsável por manter a solução em ebulição é desligada, o 

que facilita e garante um acompanhamento mais preciso do ensaio.  

 

 

Figura 4.6 – Equipamento utilizado para ensaios de CST com carga constante. 

 

Neste trabalho, foram usadas soluções com 42% e 35% (massa) de 

MgCl2 ,  em ebulição (143°C e 125°C, respectivamente) .  As cargas 

aplicadas variaram de 75% a 15% do limite de escoamento (LE) do 

material , em solução contendo 42% (massa) de MgCl 2 ,  e de 75% a 20% 

do LE do material,  em solução contendo 35% (massa) de MgCl 2 .  A 

Carga 

Célula com o CP 

em ensaio 

Condensador 

Braço da 

alavanca 

Relógio para registro de tempo 

Dispositivo responsável pela interrupção do ensaio, 

automaticamente, após a ruptura do CP 

Carga 
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Figura 4.7 é uma imagem de um CP dentro da célula eletroquímica 

durante a realização de um dos ensaios de CST com carga constante.  

 

 

Figura 4.7 - Célula eletroquímica de CST com carga constante [Fonte: Laboratório de 

Corrosão do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

Escola de Minas/UFOP] 

 

Para a vedação adequada da célula eletroquímica, foi utilizado um 

silicone de alta temperatura de uso automotivo.  

 

Outros procedimentos realizados 

 

Nesse trabalho, também foram realizadas análises de composição 

química e metalografia, a fim de se caracterizar o material  utilizado. A 

composição química foi obtida empregando-se um espectrômetro óptico 

de luminescência, auxiliado pelo “software FE_300” .  A metalografia foi 

realizada em um microscópio ótico equipado com um “software”  

analizador de imagens. Foram geradas imagens com aumentos de 400X, 

800X, 1000X e 2000X. O reativo utilizado foi o Behara II (80mL de água 

destilada, 40mL de ácido clorídrico, 4,8g de bifluoreto de amônio e 1g 

de metabissulfito de potássio) com tempo de imersão de 10 segundos.  Os 

equipamentos usados para a obtenção da composição química e para a 

realização da MO pertencem aos Laboratórios de Fundição e Tratamentos 

Térmicos, respectivamente, sendo ambos pertencentes aos laboratórios 

do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola de 

Minas (UFOP).  Foram também analisadas  fractografias dos CPs 
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fraturados nos ensaios de CST com carga e deformação  constantes , além 

de imagens do material uti lizado nos ensaios de polarização 

potenciostática, em microscopia eletrônica de varredura (MEV) . Sendo 

estes últ imos procedimentos realizados no Nanolab –  REDEMAT 

(DEMET/Escola de Minas/UFOP).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Composição química  

 

Realizou-se análise quanto à composição das amostras recebidas, com o 

intuito de saber se este estava em conformidade com as informações 

recebidas do fornecedor e se o material obedecia às especificações d e 

norma. O espectrômetro usado para esse fim realizou  a medição em três 

pontos distintos fornecendo uma média das três medições.  Na Tabela 5.1, 

tem-se os valores médios obtidos.  

 

Tabela 5.1 – Composição química do aço duplex UNS S32304 utilizado no trabalho (% massa). 

Fe C Si Mn P S Cr Mo 

68,40 0,036 0,408 1,33 0,037 < 0,001 24,00 0,76 

Ni Al Co Cu Nb Ti V W 

4,13 0,002 0,050 0,481 0,071 0,007 0,081 0,145 

Pb Sn B Ca N Se Sb Ta 

<0,001 0,002 0,003 0,001 0,139 0,013 < 0,003 0,01 

 

O aço estudado apresenta composição química dentro dos l imites 

estabelecidos pela Norma ASTM 240/240M/2004, conforme a Tabela 5 .1. 

O aço, fornecido pela Empresa APERAM South America  se encontra no 

estado recozido (temperatura de recozimento na ordem de 1000°C) e 

decapado.  

 

Propriedades mecânicas  

 

Neste trabalho, não foram realizados ensaios mecânicos (ensaios de 

tração e de dureza, por exemplo). Entretanto, dados como resistência 

mecânica, limite de escoamento, alongamento e dureza foram fornecidos 

pela Cia APERAM South America  para caracterizar o material  tornar 

possível  o cálculo das cargas uti lizadas nos ensaios de corrosão sob 

tensão com carga constante.  
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A Tabela 5.2 apresenta as propriedades mecânicas do aço UNS S32304 

de acordo com os ensaios mecânicos feitos pela Cia.  APERAM South 

America .  

 

Tabela 5.2 – Propriedades mecânicas do aço duplex UNS S32304. 

σe (MPa) σu(MPa) Dureza HRCMÁX Alongamento (%) 

599 788    24,5 30 

σe = Limite de Escoamento; σu = Limite  de resistência ;  HRC M Á X  = Dureza 

Rockwell  C máxima 

Fonte: Cia. APERAM South America . 

 

Microscopia óptica  

 

As Figuras 5.1 - 5.4 são imagens geradas por MO em diferentes 

aumentos.  As micrografias do material revelam uma estrutura bifásica, 

com matriz ferrítica (α) e ilhas de austenita (γ), como esperado para esse 

tipo de aço. Observa-se, também, que estas se apresentam em uma forma 

bandeada.  

 

 

Figura 5 .1 –  Micrografia do aço UNS S32304, aumento original:400X; reativo 

Behara II.  
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Figura 5.2 –  Micrografia do aço UNS S32304, aumento original:  800X; reativo 

Behara II.  

 

Figura 5.3 –  Micrografia do aço UNS S32304, aumento original:  1000X; 

reativo Behara II.  
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Figura 5.4 –  Micrografia do aço UNS S32304, aumento original:  2000X; 

reativo Behara II.  

 

Este bandeamento é resultante do processo de laminação e pode estar 

associado também à segregação de elementos de liga, sobretudo os 

elementos substitucionais.  

 

Ensaio de polarização 

 

A Figura 5.5 ilustra uma curva média obtida no ensaio de polarização 

potenciostática. Foram realizados quatro ensaios nas mesmas condições.  

 

Por meio das curvas obtidas, nota-se uma zona de passivação de, 

aproximadamente,  0 a 400mVEC S .  Acima desse valor de potencial, 

percebe-se um aumento substancial na densidade de corrente. Esse 

aumento é associado ao surgimento e evolução da corrosão por pites.  O 

potencial de corrosão obtido pela curva foi de -36mVECS .  O aumento na 

concentração de íons cloretos provoca uma redução do potencial de 

corrosão e no potencial de pite ou, em outras palavras, torna ndo-o 

susceptível  ao pite (Alvarez et al . ,  2011; Zhang et  al.,  2012).  
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Figura 5.5 - Curva de polarização potenciostática média do aço UNS S32304;  

solução 3,5%, em massa, de NaCl à temperatura ambiente;  

0,17mV/s.  

 

Os pites formados durante os ensaios de polarização podem ser vistos 

pelas imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

representadas nas Figuras 5.6 e 5.7.  

 

Em comparação às curvas obtidas por Correia et al. (2011) para o AID 

UNS S32205, o aço UNS S32304 apresentou maior potencial de corrosão 

e menor densidade de corrente de passivação. Entretanto, o aço UNS 

S32205 se manteve passivado até atingir um potencial  e m torno de 

1100mVECS,  ao passo que, como constatado, o aço UNS S32304 apresenta 

um grande crescimento na densidade de corrente a partir  de 400 m  VECS .   

 

No caso do aço UNS S32205, a part ir do valor de potencial  

(1200mVECS), observou-se um grande aumento da densidade de corrente,  

provavelmente em função da grande evolução de oxigênio, 

caracterizando o fenômeno da transpassivação (BARBOSA, 2006).  

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

P
o

te
n

ci
al

 d
o

 E
le

tr
o

d
o

, E
 (

m
V

 E
C

S)
 

Logaritmo da densidade de corrente (μA/cm2) 



52 

 

       

(a)  (b) 

Figura 5 .6 –  Aspecto superficial  do aço UNS S32304 em soluções aquosas 

contendo cloretos,  após ensaios de polarização, evidenciando a 

presença de pites (setas);  (a) por elétrons secundários (b) por  

elétrons retroespalhados; 4000X, MEV.  

 

 

Figura 5.7 - Aspecto superficial  do aço UNS S32304 em soluç ão aquosa 

contendo cloretos, após ensaios de polarização, evidenciando a 

presença de pites (setas);  4500X; MEV. 

 

Corrosão sob tensão com carga constante  

 

Foram realizados ensaios de CST com carga constante em um meio 

contendo 42%, em massa,  de MgCl2 .  Esses ensaios foram realizados com 

a solução em ebulição a uma temperatura de aproximadamente 143°C. 
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Todas as cargas aplicadas foram abaixo do limite de escoamento do 

material que, de acordo com a Cia. APERAM South America, seria de 

599MPa (Tabela 5.2). Os valores de carga foram de 75%, 50%, 30%, 

20% e 15% do l imite de escoamento do material . A Figura 5 .8 mostra a 

relação entre a carga aplicada e o tempo para a ruptura dos corpos de 

prova.  

 

 

Figura 5.8 –  Relação entre a carga aplicada nos ensaios de CST sob carga 

constate e o tempo para  a ruptura dos CPs em meios contendo 

42% (massa)  de MgCl 2 ,  para o aço UNS S32304.  

 

Pode-se notar que a solução aquosa cloretada adotada comprometeu 

consideravelmente a integridade do material em tensões bem inferiores 

ao limite de escoamento do mesmo, uma vez que em nenhuma das cargas 

aplicadas,  o material  conseguiu resistir, nessas condições, as 1000 horas 

estabelecidas por Norma ASTM G36/2013, para aços, para que este possa 

ser considerado resistente  ao tipo de falha em questão.  Isso se deve ao 

fato dos íons cloreto desestabilizarem a camada passiva de óxido de Cr , 

grande responsável pela passivação do material ,  além da carga aplicada,  

criando falhas onde a corrosão sob tensão ocorre ,  sem mencionar a 

presença de pites como concentradores de tensão (SEDRIKS, 1996).  
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A manutenção da solução em ebulição torna a ocorrência da CST ainda 

mais acentuada. Até mesmo em soluções pouco concentradas, a ebulição 

da solução cria um aumento de concentração local, sendo muitas vezes 

suficiente para a iniciação da CST (JONES, 1992).  

 

Posteriormente, foram realizados outros ensaios de CST com carga 

constante, porém, desta vez usando uma solução com concentração de 

MgCl2  inferior à usada nos primeiros  testes, em torno de 35% de cloreto 

de magnésio, em ebulição, a uma temperatura em torno de 125°C . As 

cargas utilizadas nesses ensaios foram equivalentes a 75%, 50% e 20% 

do limite de escoamento do material. A Figura 5 .9 apresenta relação 

entre a carga aplicada e o tempo de ruptura dos CPs nos dois meios.  

 

 

Figura 5.9 –  Tensão aplicada nos ensaios de CST com carga constante em 

função do tempo de ruptura para o aço UNS S32304 em 

soluções aquosas contendo 35% e 42%, em massa, de MgCl 2 .  

 

A Figura 5.10 evidencia a influência da concentração de í ons cloretos no 

desempenho do material . Deve-se ressaltar que o ensaio realizado com 

carga equivalente a 20% do limite de escoamento  do material e meio 
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contendo 35%, em massa, ficou exposto a essas condições por 837 horas 

sem que ocorresse rompimento ou presença de trincas.  

 

 

Figura 5.10 –  Suscetibil idade a CST de alguns aços inoxidáveis como função 

da temperatura e concentração de cloretos ( Adaptado de 

BIBLIOTECA TECNICA SANDVIK MATERIALS 

TECHNOLOGY, 2015) . 

 

A Figura 5.11 mostra o efeito da concentração de íons cloreto na 

suscetibilidade a CST. Assim como constatado analisando a Figura 5.10, 

o aumento da presença de cloro na solução diminui a resistência a CST 

(JONES, 1992).  

 

Outra evidência do fenômeno pode ser vista nas Figuras 5.11 e 5.12, que 

mostram fractografias dos corpos de prova  ensaiados por CST. Notam-se 

a região característica  do fenômeno de CST. Após dissolução  anódica 

nos vértices (pontas) de trincas,  o rasgamento interatômico, 

caracterizando a fratura frágil ,  com facetas de clivagem, e o rasgamento 

final, mecânico, gerando alvéolos “dimples” ,  característicos da fratura 

dúctil ,  em função da diminuição da área transversal (CÃNDIDO, 1996) .  
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Figura 5.11 –  Microfractografia de um CP ensaiado por CST com carga 

constante para o sistema UNS S32304/42% MgCl 2  (143°C); 

75% do Limite  de Escoamento do material;  1000X; MEV.  

 

 
Figura 5.12 –  Microfractografia de um CP ensaiado por CST com carga 

constante para o sistema UNS S32304/42% MgCl 2  (143°C); 

75% do Limite  de Escoamento do material;  2000X; MEV. 
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Segundo Cândido et al. (2014), as  trincas por CST formam-se e se 

propagam perpendicularmente à direção da tensão trativa aplicada no 

material .  

 

Corrosão sob tensão com deformação constante  

 

Foram usados três CPs para a realização destes ensaios em solução 

contendo 42%, em massa, de MgCl2  em ebulição a, aproximadamente, 

143°C. Após lixamento até a lixa n°600 e dobramento dos CPs, eles 

foram desengraxados e colocados em uma célula, com aqueci mento por 

resistência elétrica,  e emprego de um condensador. Depois de cinco 

horas, o ensaio foi encerrado ao verificar -se o surgimento de trincas nos 

mesmos. A Figura 5.13 ilustra as condições dos CPs após o ensaio.  

 

  

(a)         (b)  

Figura 5.13 –  Macrofractografias de um CP ensaiado por CST com deformação constante do 

sistema: aço UNS S32304/42% MgCl2 (143°C); nota-se o trincamento em (a) e 

(b). 

 

As trincas presentes possuíam comprimentos que se estendiam por toda a 

espessura dos mesmos.  A profundidade destas equivale , praticamente, a 

toda espessura dos CPs, se estendendo não ap enas à parte sob tensão 

trativa. Certamente, com a aplicação de maior tempo de ensaio resultaria 

na fratura completa dos CPs.  

 

Após os ensaios,  um dos corpos de prova foi rompido mecanicamente e 

levado ao MEV para análise fratrográfica, assim como os corpos de 
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prova de CST com carga constante. A Figura 5.14 apresenta fractografias 

do CP, onde é possível verificar  regiões características do rasgamento 

interatômico, caracterizando a fratura frágil, com facetas de clivagem, 

assim como nas microfractografias obtidas para os ensaios de CST com 

carga constante. Entretanto, essas imagens não evidenciam rasgamento 

mecânico final onde, provavelmente,  ocorreria uma fratura dúc til.  

 

  

(a)  (b) 

Figura 5.14 –  Microfractografia de um CP ensaiado por CST com deformação 

constante para o sistema UNS S32304/42% MgCl 2  (143°C);  

500X; MEV. 

 

A Figura 5.15 é proveniente do trabalho de Reis (2013). Essas 

microfractografias foram obtidas por MEV nos CPs fraturados após 

ensaios de tração em três situações distintas: material em estado de 

entrega, material após tratamento térmico de envelhecimento na 

temperatura de 475°C, por 100 horas,  e após tratamento térmico de 

envelhecimento na temperatura de 850°C, por 50 horas.  
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Figura 5 .15 –  Microfractografias de  CPs de ensaio de tração do aço UNS 

S32304,  (a) no estado de entrega, (b) envelhecido a 475°C por  

100 horas e (c) envelhecido a 850°C por 50 horas ;  1.000X; 

MEV (REIS, 2013).  

 

De acordo com os dados de Reis (2013), Figura 5.15, e as 

microfractografias da Figura 5.14, fica evidente a influência do 

fenômeno da corrosão sob tensão. Mesmo no estado de entrega ou 

envelhecido em diferentes  tempos e temperaturas (475°C/100 horas e 

850°C/50 horas),  o aço UNS S32024 apresenta fraturas com aspecto 

dúctil,  devido à presença de “dimples” em toda a superfície  fraturada, 

indicando mecanismo por nucleação e crescimento de mi crocavidades.  

Entretanto,  como constatado nesse trabalho, a combinação  de um 

material suscetível,  um meio corrosivo específico e tensão  trativa fazem 

com que o material tenha um comportamento completamente distinto do 

esperado, mesmo em tensões bem inferiores ao seu l imite de escoamento.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 O aço UNS S32304 é suscetível à corrosão sob tensão em soluções aquosas 

contendo 35% e 42% (massa) de MgCl2, em ebulição (125°C e 143°C, 

respectivamente; 

 O aço UNS S32304 mostrou-se mais resistente à corrosão sob tensão em solução 

contendo 35% do que em 42% (massa) de MgCl2; 

 O potencial de pite do aço UNS S32304 em solução aquosa contendo 3,5% (massa) 

de NaCl é de aproximadamente 400mVECS; 

 O aumento da carga aplicada nos ensaios de CST sob carga constante reduziu 

drasticamente o tempo de ruptura do material; 

 Os ensaios de CST sob deformação constante do material também indicaram o 

trincamento do material em até cinco horas de ensaio; 

 Análises microfratográficas indicaram a presença de facetas de clivagem na região 

da fratura por CST (fratura frágil) e dimples na região de arrancamento final por 

tração (fratura dúctil). 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

 Avaliar a suscetibil idade à corrosão sob tensão do aço UNS 

S32304 em soluções aquosas com concentrações distintas  de 

MgCl2 ,  em ebulição;  

 Avaliar a suscetibil idade à corrosão sob tensão do aço UNS 

S32304 em soluções aquosas cloretadas usando os princípios d e 

mecânica de fratura (CPs com pré-trincas);  

 Avaliar a influência de processos de soldagem na resistência do 

aço UNS S32304 à corrosão sob tensão , em meios cloretados .   
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