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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar o aço inoxidável ferrítico UNS S44400 

quanto à sua resistência à corrosão em comparação a dois aços inoxidáveis austeníticos UNS 

S30403 e S31603, utilizando ensaios de perda de massa e eletroquímicos, tanto em meio ácido 

quanto em meio contendo cloreto. A utilização dos inoxidáveis ferríticos vem crescendo em 

detrimento da utilização dos austeníticos tanto no Brasil, quanto no mundo, principalmente 

devido ao cenário instável do preço do Ni. Sendo assim, cada vez mais se torna necessária a 

obtenção de argumentos técnicos e científicos que permitam comparar diferenças entre as duas 

famílias, mostrando suas vantagens e desvantagens. Os métodos utilizados para a avaliação da 

resistência à corrosão generalizada foram perda de massa (após imersão) e polarização 

potenciodinâmica em 0,5M H2SO4. A resistência à corrosão por pite foi estudada através de 

polarização potenciodinâmica cíclica em 3,5%NaCl. No caso específico dos meios contendo 

cloreto, além de se estudar os materiais com acabamento de lixa #600, obtido em laboratório, 

optou-se por um estudo mais detalhado em função do acabamento superficial obtido em usina. Os 

acabamentos examinados foram: (i) material recozido, decapado em Usina e lixado em 

laboratório (até lixa #600) – (LL); (ii) material recozido e decapado em Usina – (RD); e (iii) 

material recozido, decapado em Usina, tratado termicamente em laboratório e lixado (até lixa 

#600) – (SL). Em meio ácido, os aços austeníticos não apresentaram corrosão, enquanto o 

ferrítico apresentou uma taxa de corrosão constante de 0,0146 mg.cm-2.min-1 (8,4x10-4 A.cm-2) 

para imersões até 24h. Pela aplicação do método de extrapolação do trecho linear de Tafel foi 

obtido valor similar de densidade de corrente, de 4,57x10-4 A.cm-2, ou seja possuem a mesma 

ordem de grandeza. Diferentemente dos resultados obtidos em meio ácido, nos ensaios de 

resistência à corrosão em meio contendo cloreto, o aço UNS S44400 apresentou potencial de pite 
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superior (em 3,5%NaCl)  ao UNS S30403 e valores muito próximos ao do aço UNS S31603, para 

todas as condições de acabamento superficial examinadas. Além disso, foi observado um 

relevante efeito das condições de tratamento térmico de solubilização dos materiais: o tratamento 

de solubilização realizado em laboratório aumentou o potencial de pite. Os resultados de 

potencial de pite médio - Ep - obtidos antes do tratamento térmico foram: 77mVAg/AgCl para o 

UNS S44400, 43mVAg/AgCl para o UNS S30403 e 345mVAg/AgCl para o UNS S31603, sendo que 

após solubilização o Ep médio foi de: 336mVAg/AgCl; 294mVAg/AgCl e 374mVAg/AgCl, 

respectivamente. Por sua vez, há diferença de desempenho quando aplicados os diferentes 

acabamentos superficiais. Com relação ao acabamento proveniente de Usina, ou seja, recozido e 

decapado (RD), foi o que resultou em melhor desempenho. Apesar da média resultante alta para o 

acabamento RD, a dispersão dos resultados também foi alta. Comparando-se os aços UNS 

S44400 e UNS S31603, recozidos e decapados o 444 teve um potencial de pite de (500 + 

173)mVAg/AgCl, e o aço 316 apresentou (568 + 167)mVAg/AgCl. Nota-se, portanto, que quando a 

aplicação exige resistência à corrosão em meio contendo íon cloreto, o aço 444 pode substituir o 

316L.  
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ABSTRACT 

 
The main reason of this work is the characterization of the ferritic stainless steel UNS44400 

regarding its corrosion resistance when compared to two austenitic steels, UNS 30403 and 

UNS31603, using loss of weight and electrochemical tests, in acid and chloride environments. 

The application of ferritic stainless steel is increasing, both in the Brazilian an international 

market, especially because of the nickel cost instability. So, more information is necessary 

regarding each kind of material, allowing the comparison of these two families showing their 

advantages and disadvantages in different applications. For that reason, the main purpose of this 

work is the characterization of the corrosion resistance of a ferritic stainless steel, UNS S44400, 

comparing it with two austenitic stainless steels, UNS S30403 and S31603. Weight loss and 

electrochemical tests were conducted in acid or chloride environments. The general corrosion 

resistance was analyzed through weight loss measurements and electrochemical polarization in 

0,5M H2SO4. The pitting corrosion resistance was studied through polarization in 3,5%NaCl. For 

the tests in chloride environment, it was done a study comparing laboratory and mill finishing 

proceducts: annealed and pickled and wet sand in laboratory – (LL); annealed and pickled – 

(RD); annealed and pickled, heat treated in laboratory and wet sand in laboratory - (SL). In acid 

environment, the austenitic stainless steel did not show weight loss, while the ferritic had a 

constant corrosion rate of 0,0146 mg.cm-2.min-1 (8,4x10-4. A.cm-2) until 24 hours of immersion. 

This result was confirmed by the extrapolation of linear portion of the polarization curves (Tafel 

method), whose current density was 4,57x10-4 A.cm-2. In chloride environment, the UNS S44400 

steel showed higher pitting potential in 3,5%NaCl compared to UNS S30403 and similar results 

for all finishes when compared with UNS S31603. Besides, it was observed that the heat 

treatment that was done in laboratory raised pitting potential. The pitting potential results were: 
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before heat treatment, 77mVAg/AgCl for UNS S44400, 43mVECS, for UNS S30403 and 

345mVAg/AgCl for UNS S31603; and after heat treatment they were: 336mVAg/AgCl; 294mVAg/AgC; 

and 374mVAg/AgCl, respectively. The annealed and pickled material that was tested directly from 

the Mill (RD) presented the highest pitting potential showing the importance of pickling process. 

Comparing the annealed and pickled UNS S44400 steel with UNS S31603, the mean pitting 

potential was (500 + 173)mVAg/AgCl and (568 + 167)mVAg/AgCl respectively, and considering the 

deviation of the tests, it was proved that it is possible to apply both UNS S44400 or UNS S31603 

when a high pit corrosion resistance is required. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Nos dias de hoje os aços austeníticos são mais comumente conhecidos e utilizados no mercado 

por apresentarem excelentes propriedades mecânicas combinadas com ótima resistência à 

corrosão. No entanto, seu custo tem se tornado muito elevado, principalmente devido à presença 

do elemento de liga Ni, cujo preço varia diariamente em função da bolsa de Londres, LME 

(London Metal Exchange). Basicamente, quanto mais elementos de liga o material possui em sua 

composição, maior o seu custo. Trata-se, portanto de um problema que vem atingindo todos os 

setores relacionados aos aços inoxidáveis. 

No caso dos UNS S30403 e UNS S31603 pode-se encontrar facilmente uma grande quantidade 

de informações e pesquisas científicas na literatura, no entanto para o UNS S44400 as 

informações ainda são escassas. Apesar de os aços inoxidáveis ferríticos serem os mais antigos, 

durante muitos anos grandes esforços foram despendidos para o desenvolvimento dos 

austeníticos, e somente na década de 1990 se reiniciou o interesse pelos ferríticos.  

Desta forma, empresas, institutos e universidades, acentuaram seus esforços no desenvolvimento 

de projetos científicos e processos produtivos em aços inoxidáveis ferríticos, fato que justifica o 

objetivo de estudo do presente trabalho. 

Assim, ao final deste trabalho, informações técnicas servirão de argumento para justificar cada 

vez mais a aplicação dos aços inoxidáveis ferríticos em indústrias química e petroquímica, 

sucroalcooleira, papel e celulose, entre outras, no que se refere à resistência à corrosão em meio 

ácido e meio contendo cloreto. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é determinar a influência da composição química em conjunto com o 

acabamento superficial sobre a resistência à corrosão do aço inoxidável ferrítico UNS S44400, 

comparativamente a dois aços inoxidáveis austeníticos, o UNS S30403 e o UNS S31603. Para 

tanto, foram realizados os seguintes ensaios em solução ácida, em soluções contendo íon cloreto 

e exames: 

- Perda de massa em 0,5M H2SO4. 

- Polarização potenciodinâmica em 0,5M H2SO4. 

- Polarização potenciodinâmica cíclica em 3,5%NaCl. 

- Microscopia óptica e eletrônica de varredura para caracterização da microestrutura, 

acabamento superficial e  morfologia da corrosão. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. ASPECTOS ECONÔMICOS E APLICAÇÕES 

Os elementos de liga presentes nos aços inoxidáveis têm um peso significativo no valor do 

produto final, ou seja, quanto maior a possibilidade de otimização, sem a perda das propriedades 

do material, mais interessante para a cadeia produtiva. 

 

Levando em consideração os elementos de liga, a Figura 3.1 compara os três materiais UNS 

S44400, UNS S30403 e UNS S31603, que são os principais objetos de estudo deste trabalho. 

ELEMENTOS DE LIGA PRESENTES NOS AÇOS 
444, 304L E 316L
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Figura 3.1:Percentual em massa mínimo dos elementos de liga presentes em cada um dos aços 

inoxidáveis em estudo, UNS S44400, UNS S30403, UNS S31603.(ASTM A240/A240M, 2003) 

 

Como se pode notar o Ni tem um peso significativo nos austeníticos, sendo este o elemento que 

agrega maior valor (custo / quantidade) dentre os três: Cr, Mo e Ni. Além disto, o Ni varia 

diariamente de acordo com a bolsa de Londres, LME (London Metal Exchange), ou seja, o preço 

final do aço inoxidável austenítico oscila mensalmente. 
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Através da Figura 3.2, pode-se ter uma visão da variação do Ni, de acordo com a LME (London 

Metal Exchange), nos últimos anos. Nota-se crescimento significativo a partir de março de 2006 

até maio de 2007 quando houve uma queda. No entanto, apesar de permanecer em patamares um 

pouco inferiores ao ano anterior, os valores ainda são muito altos quando comparado a décadas 

anteriores. 
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Figura 3.2: Evolução do preço do Ni, US$ / ton ao longo dos anos de 2005, 2006 e 2007. (IRON 
& STEEL, disponível em www.metalbulletin.com, acesso em 10/01/2008). 

 

Diante deste cenário torna-se cada vez mais atraente a possibilidade de utilização dos inoxidáveis 

ferríticos, que são isentos da variação do preço do Ni. 

 

No gráfico da Figura 3.3, nota-se o resultado do aumento significativo do preço do Ni, ou seja, há 

uma queda na produção de aços inoxidáveis austeníticos, série 300, no mundo, com uma 

tendência cada vez maior a possíveis substituições. 
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PRODUÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL 
AUSTENÍTICO - SÉRIE 300, NO MUNDO
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Figura 3.3: Produção de aço inoxidável austenítico – série 300, no mundo. (STAINLESS 
STEEL FLAT PRODUCTS, 2007) 

 

Os aços inoxidáveis ferríticos são utilizados em diversas aplicações, tanto no Brasil, quanto no 

mundo. No caso deste trabalho, o estudo é direcionado ao material UNS S44400, que vem sendo 

utilizado principalmente em diferentes equipamentos do processo de usinas de açúcar, tanto na 

forma de tubos como de chapas. Para esta aplicação específica, além de ser um material mais 

barato que os UNS S30403 e UNS S31603, tecnicamente é considerado mais adequado, devido 

as suas propriedades.  

 

Os aços inoxidáveis ferríticos possuem um coeficiente de expansão térmica muito próximo ao do 

aço carbono, ou seja, pode-se revestir equipamentos originariamente produzidos em aço carbono 

com os aços inoxidáveis ferríticos. O coeficiente de expansão térmica média de 0oC a 538ºC de 

um aço carbono 1010 é de 14,3µm/moC, enquanto que o do ferrítico UNS S44400 é de 

11,4µm/m.oC. Para os aços austeníticos UNS S30403 e S31603, que possuem um coeficiente de 
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expansão térmica médio de aproximadamente 18µm/m.oC, este tipo de aplicação como 

revestimento de equipamentos se torna praticamente inviável. Além desta característica, os 

ferríticos são mais adequados quando aplicados em trocadores de calor devido às propriedades 

físicas de condutividade térmica a 100ºC destes materiais quando comparados aos austeníticos, 

no caso dos UNS S30403 e S31603 seu valor é de 16,2W/m.K enquanto que o do UNS S44400 é 

de 26,8W/m.K. Outro ponto que vale lembrar é a imunidade à corrosão sob tensão dos aços 

inoxidáveis ferríticos. 

 

O aço inoxidável ferrítico UNS S44400 também pode ser aplicado em usinas de papel e celulose, 

indústria do petróleo, construção civil (elevadores, corrimãos, móveis, fachadas de edifícios – 

parte interna e externa, escada de piscina, caixa d’água), aquecedor solar, cozinhas de restaurante, 

equipamentos industriais tais como tanques para vinho, cerveja e produtos lácteos. 

 

3.2. METALURGIA FÍSICA DOS AÇOS INOXIDÁVEIS 

Os aços inoxidáveis são definidos como ligas de Fe-Cr contendo um mínimo de 11%Cr. Sua 

resistência à corrosão é função de uma película fina que se forma na superfície do material 

chamada película passiva. Estes aços são divididos em diferentes classes que variam de acordo 

com os elementos químicos presentes nos mesmos, tais elementos são responsáveis pela 

estabilização da microestrutura ferrítica, austenítica ou ambas. Alguns aços inoxidáveis chegam a 

ter em sua composição uma quantidade de até 30% Cr, além de outros elementos que podem ser 

adicionados tais como: Ni, N, Mo, Ti, Nb, Al, Cu. (SEDRIKS, 1996); (GENERAL 

INTRODUCTION, 1994); (STAINLESS STEELS, 1993). 
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3.2.1. TIPOS DE AÇOS INOXIDÁVEIS 

De acordo com METALLURGY AND PROPERTIES OF WROUGHT STAINLESS 

STEELS (1994) e ASTM A240/A240M (2003) os aços inoxidáveis são divididos em: 

• Ferríticos: contendo 10,5%-30%Cr e 0,12%C máx;  

• Martensíticos: com 12%-17%Cr e 0,1%-1,0%C; 

• Austeníticos: contendo 17%-25%Cr e 8%-20%Ni; 

• Dúplex: 18%-28%Cr, 4,5%-8%Ni e adições de Mo na faixa de 2,5%-4%Mo; além de 

adições de N variando entre 0,16%-0,18%N; (AUSTRALIAN STAINLESS STEEL 

DEVELOPMENT ASSOCIATION, 2007) 

• Endurecíveis por precipitação: podem ter uma matriz austenítica ou martensítica, com 

adições de Al, Cu, Ti,  Mo, Nb e/ou N, C. 

 

O presente trabalho tem como tema o estudo do aço inoxidável UNS S44400 que faz parte da 

classe dos ferríticos, família de aços inoxidáveis que passou a ser mais estudada a partir da 

década de 90. Atualmente, a quantidade de estudos em ferríticos vem aumentando 

gradativamente, no entanto ainda não é possível compará-los ao conhecimento que se já tem de 

alguns aços inoxidáveis austeníticos. Por este motivo a partir deste ponto passar-se-á a estudar o 

inoxidável UNS S44400, mas em comparação com os austeníticos UNS S30403 e S31603. 
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3.2.2. AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICOS 

Os aços inoxidáveis ferríticos são basicamente ligas Fe-Cr, sendo o Cr o principal elemento de 

liga que em geral varia de 10,5% a 30% atribuindo ao aço uma elevada resistência à corrosão. 

(METALLURGY AND PROPERTIES OF WROUGHT STAINLESS STEELS, 1994); 

(STAINLESS STEELS, 1993).  

 

O nome que lhe foi atribuído se deve a sua estrutura cristalina ferrítica, ou seja, cúbica de corpo 

centrado (CCC) (METALLURGY AND PROPERTIES OF WROUGHT STAINLESS 

STEELS, 1994); (STAINLESS STEELS, 1993); (PECKNER, 1977). Segundo STAINLESS 

STEELS (1993) para os aços ferríticos esta estrutura pode, dependendo do teor de Cr, 

permanecer inalterada em todas as temperaturas inclusive na ambiente. A presença de alta 

quantidade de Cr é responsável pela estabilização desta estrutura.  

 

O aço inoxidável UNS S43000 foi o primeiro inoxidável a ser desenvolvido; porém em função 

dos mecanismos de fragilização (crescimento de grão, precipitação de carbonetos de cromo, entre 

outros) foram criados outros tipos de inoxidáveis ferríticos, através da mudança de composição 

química, conforme Figura 3.4. 
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Figura 3.4:Família dos aços inoxidáveis ferríticos – série 400.(ASM INTERNATIONAL, 
1994) (ASTM A240/A240M, 2003) (SEDRIKS, 1996). 

 

A Tabela 3.1 complementa a Figura 3.4 com a composição química de alguns aços inoxidáveis da 

classe dos ferríticos. 

 

 

 

439 
C ≤≤≤≤ 0,03 

17%-19% Cr 
Ti ≥≥≥≥ 0,20 + 4 (C+N) 
UNS S43932 

Redução de C e adição de 
Ti para evitar a 

precipitação de carbonetos 
e melhorar a soldabilidade. 
Aplicação: aquecedores de 
água, sistemas de água. 

430 
C ≤≤≤≤  0,12 

 16%-18% Cr 
UNS S43000 

434 
C ≤≤≤≤  0,12 
16%-18% Cr 

 0,75%-1,25% Mo 
UNS S43400 
Adição de Mo para 

melhorar a resistência à 
corrosão por pite. 
Aplicação: industria 
automotiva, frisos.  

409 
C ≤≤≤≤ 0,03 

10,5%-11,7% Cr 
Ti ≥≥≥≥ 6 x C 
UNS S40910 

Baixo Cr, utilizado no 
sistema de exaustão 

de automóveis. 
Redução de C e 

adição de Ti, melhora 
a soldabilidade. 

-C 
-Cr 
+Ti 

- C 
+Ti 

+Mo 

- C 
+Ti 
+Mo 
+Nb 

436 
C ≤≤≤≤  0,12 
16%-18% Cr 

 0,75%-1,25% Mo 
Nb ≥≥≥≥ 5x(C) 
UNS S43600 

Adição de Nb  para 
melhorar a resistência à 

corrosão  em alta 
temperatura 

+Nb 

444 
C ≤≤≤≤ 0,025 

17,5%-19,5% Cr 
1,75%-2,50% Mo 

Ti+Nb ≥≥≥≥ 0,20 + 4 (C+N) 
UNS S44400 

Redução de C e aumento de 
Mo para melhorar a resistência 
à corrosão; adição de Ti e Nb 
melhoram a soldabilidade. 
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Tabela 3.1:Composição química (% em massa)  de alguns aços da família dos  inoxidáveis 

ferríticos. (ASTM A240/A240M, 2003) 
 

UNS S43000 S40910 S43932 S43400 S43600 S44400 
%Cr* 16-18 10,5-11,7 17-19 16-18 16-18 17,5-19,5 
%Mo* --- --- --- 0,75-1,25 0,75-1,25 1,75-2,5 
%C* 0,12 0,03 0,03 0,12 0,12 0,025 
%N* --- 0,03 0,03 --- --- 0,035 
%Ni* 0,75 0,50 0,50 --- --- 1,00 
%Mn* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
%Si* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
%S* 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 
%P* 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Outros --- 
Ti - 6x(C+N)min, 

0,50máx; 
Nb - 0,17 

(Ti+Nb) 
[0,20+4(C+N)]min, 

0,75máx; 
Al  - 0,15 

--- 
Nb 

5xCmin, 
0,80máx 

(Ti+Nb) 
[0,20+4(C+N)]min, 

0,80máx; 

* teores máximos, a não ser que os valores mínimos sejam indicados 
 

O aço inoxidável UNS S44400 faz parte do grupo de ferríticos que contém baixos níveis de C e N 

e elementos estabilizadores tais como o Ti e Nb que se combinam com C e N presentes na matriz, 

além do Mo que auxilia na resistência à corrosão do material. (METALLURGY AND 

PROPERTIES OF WROUGHT STAINLESS STEELS, 1994). 

 

3.2.2.1.O SISTEMA Fe-Cr 

Como os inoxidáveis ferríticos são compostos basicamente por Fe e Cr, é importante que seja 

feita uma análise do diagrama de fases binário Fe-Cr (Figura 3.5), apesar de que, além destes 

elementos, podem estar presentes também na composição química do material algumas 

impurezas ou elementos de liga que poderão alterar a configuração deste diagrama. 

(STAINLESS STEELS, 1993).  
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No diagrama Fe-Cr destacam-se os seguintes campos: 

1) O Cr é um elemento ferritizante, ou seja, sua presença aumenta o campo de existência da 

fase α, e reduz o campo de existência da fase γ. Isto tem como resultado um aumento ou 

diminuição do que é chamado loop de γ, que pode ser verificado no diagrama na faixa de 

temperatura entre 850oC e 1400oC. 

 

2) Como pode ser verificada no diagrama, a transformação de α em γ para o ferro puro 

ocorre a temperatura de 910oC. Com o aumento do percentual de Cr para 

aproximadamente 8% a temperatura em que ocorre esta transformação passa a ser 850oC e 

esta temperatura de transição aumenta para aproximadamente 1000oC quando o 

percentual de Cr presente no aço passa a ser entre 12% e 13%. 

 

3) A transformação de γ em α ocorre a 1394oC, para o ferro puro, e conforme o aumento do 

percentual de Cr, a temperatura em que ocorre a transformação diminui até 

aproximadamente 1000oC, quando o aço possui uma quantidade entre 12% e 13% de Cr. 

Neste ponto forma-se o γ loop e a partir daí a ferrita não se transforma mais em austenita, 

ou seja, a estrutura cristalina do aço inoxidável permanece ferrítica até a temperatura 

ambiente. 

 

4) Entre o γ loop e campo ferrítico há uma região onde as ligas apresentam as fases α e γ em 

equilíbrio. (PECKNER et al, 1977)  
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Figura 3.5: Diagrama de equilíbrio Fe-Cr. (SEDRIKS, 1996) 

 

De acordo com SEDRIKS (1996) a estrutura ferrítica pode introduzir no material uma série de 

problemas de natureza metalúrgica tais como: transição dúctil-frágil, fragilização a 475oC e a 

precipitação de fases intermetálicas, fragilização em alta temperatura, baixa ductilidade em 

condições soldadas e sensitização. 

 

1) TRANSIÇÃO DUCTIL-FRÁGIL 

A transição dúctil-frágil nos aços ferríticos é superior à dos austeníticos. Esta temperatura de 

transição é afetada por fatores tais como: a espessura do material, o tamanho de grão, a presença 

de determinados elementos de liga. Em serviço, são interessantes baixas temperaturas de 

transição dúctil-frágil. (SEDRIKS, 1996) (WASHKO; AGGEN, 1990) 
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2) FRAGILIZAÇÃO A 475oC 

Este efeito ocorre a uma temperatura de 475oC em aços inoxidáveis ferríticos com teor de Cr 

superior a 12% e quando submetidos a longo tempo de exposição nesta temperatura (da ordem de 

1000 h). Quanto maior o teor de Cr na liga, menor o tempo necessário para que ocorra a 

fragilização. (FOLKHARD, 1984) (SEDRIKS, 1996) (HEAT TREATING, 1994). 

 

Segundo BAERLECKEN et al (1955) apud FOLKHARD (1984); DE NYS et al (1971) apud 

FOLKHARD (1984); ETTWIG et al (1970) apud FOLKHARD (1984); ALBRITTON et al 

(1971) apud FOLKHARD (1984); SOLOMON et al (1978) apud FOLKHARD (1984) a 

fragilização a 475oC é induzida por um processo de segregação que ocorre na fase ferrítica. De 

acordo com HEGER (1951) apud FOLKHARD (1984) tanto o tempo quanto a temperatura são 

influenciados pelos elementos de liga presentes no material ocasionando esta fragilização. 

Quanto maior a quantidade de Cr e Mo presente, maior a susceptibilidade ao processo de 

fragilização a 475oC. A presença de C reduz a possibilidade de sua ocorrência, pois este elemento 

pode combinar-se com o Cr formando precipitados e como conseqüência tem-se uma redução de 

Cr na matriz ferrítica. Este efeito é anulado para aços inoxidáveis estabilizados com Ti ou Nb. A 

precipitação da fase alfa linha aumenta a dureza, o limite de escoamento e resistência e diminui o 

alongamento do material. (FOLKHARD, 1984) (HEAT TREATING, 1994). 

 

3) FORMAÇÃO DE FASES INTERMETÁLICAS 

Fases intermetálicas tais como σ, χ e Laves podem se formar em altas temperaturas (entre 595ºC 

e 1000ºC) e em materiais que possuam quantidade superior a 14%Cr, além de elementos como 

Nb e Mo. A presença destas fases prejudica as propriedades do material, ou seja, são 

responsáveis por um aumento na dureza, com diminuição na ductilidade, tenacidade, e resistência 
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à corrosão. (HEAT TREATING, 1994). Mais detalhes sobre estas fases estão apresentados no 

item 3.2.2.4 deste trabalho. 

 

3.2.2.2.EFEITO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA SOBRE O DIAGRAMA DE 

FASES 

O Cr e o Mo são elementos estabilizadores da fase ferrítica. Já os elementos intersticiais C e N 

são estabilizadores da austenita, desta forma a presença de tais elementos altera o campo de 

existência da austenita (γ) no diagrama de fases Fe-Cr.  

 

Efeito do C e N 

Em função da alta velocidade de difusão do C e N em ligas ferríticas, quando o aço inoxidável 

ferrítico é resfriado a partir da faixa de 900ºC-1150ºC, os intersticiais se combinam com o Cr 

formando precipitados de carbonetos e nitretos intergranulares, tornando a região próxima aos 

precipitados pobres em Cr e susceptíveis à corrosão intergranular.  

 

O efeito do teor de C na presença de diferentes teores de Cr é apresentado por PECKNER et al 

(1977) Figura 3.6. 
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Figura 3.6: Efeito de diferentes teores de C e Cr no campo de existência da austenita para cortes 

do diagrama Fe-Cr-C. (PECKNER et al, 1977). 
 

A presença de C e N no aço vai aumentar o campo α+γ. Isso pode ser verificado nas Figuras 3.7 

(BAERLECKEN et al, 1961 apud PECKNER et al, 1977). Pode-se notar uma expansão da 

região bifásica nas Figuras 3.7 (a) e (b); por exemplo, com uma quantidade de 0,013%C e 

0,015%N o campo bifásico (α+γ) está definido por uma quantidade de Cr que varia entre 11,5% e 

17%, enquanto que com 0,04%C e 0,03%N, esta região intermediária se estende até 21%Cr. A 

expansão da região bifásica para altas temperaturas é limitada pela temperatura da linha solidus 

das ligas. Na Figuras 3.7(a) nota-se o efeito do C, para teor de N aproximadamente constante e na 

Figuras 3.7(b), o efeito do N para teor de C aproximadamente constante.(PECKNER et al, 

1977).  
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Figuras 3.7: Deslocamento da linha de separação dos campos γ e (α e γ) no sistema Fe-Cr 

através da adição de C e N. (PECKNER et al, 1977). 
 

Efeito do Mo 

Como o Cr, o Mo também é um elemento ferritizante, ou seja, quando presente como elemento 

de liga no aço sustenta o campo de existência da ferrita. O efeito combinado do Cr, Mo e C no 

campo austenítico pode ser verificado nos gráficos da Figura 3.8, resultado de trabalho realizado 

por BUNGARDT et al apud FOLKHARD (1984). 

 

Juntamente com o Fe, o Mo pode formar fases intermetálicas, fase de Laves Fe2Mo com 

aproximadamente 45%Mo, mas esta fase geralmente começa a se formar com uma quantidade de 

aproximadamente 5% de Mo. (FOLKHARD, 1984) 
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Figura 3.8: Influência do C e Mo na expansão do campo austenítico do sistema Fe-Cr conforme 

trabalho de BUNGARDT et al apud por FOLKHARD (1984). 
 

3.2.2.3.ESTABILIZAÇÃO DOS AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICOS 

A maioria dos aços ferríticos é susceptível a sensitização, ou seja, devido à precipitação de 

carbonetos e nitretos, geralmente do tipo Cr23C6 e Cr2N, forma-se uma região próxima aos 

carbonetos e nitretos com baixo teor de Cr. Normalmente, a precipitação ocorre nos contornos de 

grão e, a região pobre em cromo é chamada de região sensitizada. Nota-se que a quantidade de Cr 

no carboneto Cr23C6 é muito superior à presença de C, sendo este carboneto o principal 

responsável pelo fenômeno da sensitização. (GORDON e BENNEKOM, 1996)  

 

A importância de estabilizar um aço é a de garantir que não haja uma diminuição do percentual 

de Cr presente em solução sólida. Além disso, a estabilização gera um refinamento do tamanho 

de grão. Tudo isso contribui positivamente para o desempenho do material, principalmente 

quando há necessidade de algum processo de soldagem. (STAINLESS STEELS, 1993) 

Estabilizar o material consiste em acrescentar elementos de liga, tais como Ti, Nb, Zr, Ta e V, 

que formem carbonetos, nitretos ou até carbonitretos mais estáveis do que os que se formam com 



 

 

18 

o Cr, ou seja, se formam em temperaturas mais elevadas que os precipitados de Cr. (GORDON e 

BENNEKOM, 1996) 

 

A sensitização ocorrerá, em geral quando o material é aquecido a uma temperatura superior a 

900ºC. Para evitar este fenômeno que prejudica a resistência à corrosão, o material deverá conter 

C e N suficientemente baixos, a fim de evitar a formação dos precipitados. No entanto, no 

processo de produção, a redução destes elementos, C e N, resulta num custo excessivo, daí tem-se 

a necessidade da estabilização do material. (GORDON e BENNEKOM, 1996) 

 

Durante o processo de resfriamento dos aços, compostos distintos poderão se formar em 

diferentes temperaturas em função da composição química do material. (GATES; JAGO, 1987) 

 

No gráfico da Figura 3.9 pode-se verificar que nitretos em geral são mais estáveis que carbonetos 

e que o nitreto de titânio tende a se formar na fase líquida de um aço inoxidável, embora se 

acredite que parte dos TiN precipite um pouco abaixo da linha de fusão, sendo assim o TiN tem 

uma ampla faixa de temperatura de precipitação. O único elemento capaz de formar nitretos 

acima da temperatura de fusão além do Ti é o Zr. (GATES; JAGO, 1987) 
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Figura 3.9:Temperatura solvus para compostos estabilizadores do tipo MX (onde M é o metal e 

X é o C ou N) Note: Diminuição da temperatura solvus para o TiN para uma liga Fe-18,6Cr. 
(GATES; JAGO, 1987)  

 

No gráfico da Figura 3.9 tem-se como referência a temperatura de fusão de uma liga similar a 

liga em estudo neste trabalho, o aço 444 que também possui aproximadamente 18%Cr e 2%Mo, 

ou seja, o ponto de fusão deste material está em torno de 1500ºC. 

 

Estabilização com Ti e / ou Nb 

A estabilização com Ti é a uma das mais utilizadas pois são formados precipitados altamente 

estáveis, tais como: TiC, TiN ou Ti (C,N) (carbonitretos de Ti). Além do Ti, o Nb também forma 

precipitados, que são um pouco menos estáveis que os de Ti. Além disto, a estabilização pode ser 

dupla, ou seja, utiliza-se tanto Nb quanto Ti, como é o caso do aço inoxidável ferrítico 444 

(GORDON e BENNEKOM, 1996). 
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O Ti, apesar de ser o elemento estabilizante que forma o nitreto mais estável, está sujeito a 

combinar-se com outros precipitados como, por exemplo, TiS, Ti4C2S, ou ainda FeTiP. A 

formação destes compostos impede que todo o Ti se combine com C e N. Desta forma, é 

necessária grande quantidade de Ti na composição para garantir a estabilização, ou seja, seguir a 

relação estequiométrica Ti = 4(C) + 3,4(N) pode não ser suficiente, pois o Ti pode reagir não 

somente com C e N. (GORDON e BENNEKOM, 1996).  

 

O Ti irá formar preferencialmente o TiN, que se forma enquanto o metal ainda está líquido, 

durante a solidificação, ou até mesmo logo após a solidificação. O Ti que restar após a formação 

dos precipitados de TiN, poderá formar os compostos citados acima, de acordo com a 

composição química de cada aço. Nos aços atuais, com baixíssimos níveis de S e P, a 

combinação de Ti com estes elementos é restrita, ocorrendo com maior facilidade a formação dos 

carbonetos de Ti. Muitas vezes esses estes carbonetos formam-se em torno dos nitretos, 

utilizando estes últimos como ponto de nucleação. Como os precipitados de Ti se formam a 

temperaturas mais elevadas, estes são, em geral, mais grosseiros que os precipitados de Cr ou Nb, 

pois tem um tempo maior para crescerem. (OSTROWSKI e LANGER 1979); (CAVAZOS 

2006); (GATES; JAGO, 1987); (GORDON e BENNEKOM, 1996). 

 

Após a formação dos nitretos e óxidos de titânio, ocorrerá a formação de sulfetos e carbosulfetos, 

posteriormente, estes sulfetos poderão se decompor dando origem a carbonetos (TiC) e sulfetos 

(MnS). A formação destes precipitados está relacionada com os parâmetros (tempo, temperatura 

e deformação) do processo de fabricação do aço e de processos e aplicações posteriores que o aço 

pode ser submetido. (OSTROWSKI e LANGER 1979) ; (CAVAZOS 2006) 
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O Nb também forma um nitreto mais estável que o carboneto, no entanto, ambos se formam 

abaixo da temperatura de fusão. Os precipitados de Nb são, em geral, mais finos promovendo um 

endurecimento e prejudicando menos a tenacidade, quando comparado com os precipitados de Ti 

que podem formar precipitados grandes a ponto de não aumentarem a dureza, mas que chegam a 

prejudicar significativamente a tenacidade. Além disso, são mais efetivos que o Ti no controle do 

tamanho de grão durante o processo de deformação e recozimento dos aços (GORDON e 

BENNEKOM, 1996); (BUCHER, 2004). 

 

Assim, em geral, os aços estabilizados ao nióbio têm tenacidade melhor que os estabilizados ao 

titânio. Se após a formação dos Nb(C,N) ainda houver nióbio em solução, pode ocorrer a 

formação de uma fase intermetálica conhecida como fase de Laves Fe2Nb, que pode também 

conter Cr e Si. A melhor alternativa de estabilização, para a maioria dos aços inoxidáveis 

ferríticos, é a dupla estabilização com Ti e Nb, a fim de minimizar as desvantagens de um ou 

outro elemento. Ou seja, como a quantidade de Ti é menor os problemas de tenacidade, que 

aumentam devido a formação, na fase líquida, de grandes partículas de Ti(C,N), são 

minimizados. (GORDON e BENNEKOM, 1996); (GATES e JAGO, 1987); (WASHKO e 

GRUBB, 1991). 

 

No caso de um aço duplamente estabilizado ao Ti e Nb, o primeiro sólido a se formar será o TiO2 

seguido do TiN. Se após a formação dos óxidos e nitretos de Ti ainda houver Ti disponível em 

solução, poderá ocorrer a formação de sulfetos de Ti e carbosulfetos de Ti e Nb. Caso não mais 

haja titânio disponível em solução ocorrerá a formação de sulfetos de Mn e carbonetos e 

carbonitretos de Nb. A formação de TiC ainda poderá ocorrer em função da dissolução de 
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precipitados, tais como sulfetos de Ti ou carbosulfetos de Nb ou Ti durante o processo de 

fabricação do aço (BUCHER, 2004)  

 

3.2.2.4.FORMAÇÃO DE FASES INTERMETÁLICAS 

A utilização de elementos de liga tais como o Cr e Mo para auxiliar na resistência à corrosão 

localizada do material em meios que contém cloreto, pode aumentar a taxa de formação de fases 

intermetálicas, tais como sigma, chi e Laves, que podem precipitar na matriz dos aços 

inoxidáveis, fragilizando o material a temperatura ambiente. (STAINLESS STEELS, 1993) 

(SEDRIKS, 1996) 

 

Fase de Laves 

A fase de Laves é um composto intermetálico do tipo (Fe,Cr)2(Mo,Ti,Nb), ou seja, elementos que 

auxiliam na resistência à corrosão poderão formar esta fase prejudicial ao material. Além disto, a 

formação desta fase é facilitada nos aços inoxidáveis ferríticos pois a difusividade dos elementos 

Fe, Cr, Ni, Mo e Nb na estrutura ferrítica é duas ordens de grandeza mais elevada que na 

austenítica. (FOLKHARD, 1984) 

 

Ligas que contém Ti, Nb e Mo são mais susceptíveis a formação de fases de Laves, que se 

formam em aços inoxidáveis ferríticos em uma faixa de temperatura de entre 600oC e 900oC, 

FOLKHARD (1984) 

 

Fase Sigma 

A fase sigma se forma nos aços inoxidáveis ferríticos após longo período de exposição em uma 

faixa de temperatura que varie entre 565ºC e 980ºC. Esta fase tem a morfologia tetragonal e 
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possui alta dureza, com aproximadamente 68HRC. A adição de alguns elementos de liga pode 

aumentar a susceptibilidade à formação de fase sigma, de maneira geral, todos os elementos 

estabilizadores da fase ferrítica podem promover a formação desta fase. (LAMPMAN, 1996) 

 

Adições de Si e em particular de Mo aceleram a precipitação de fase sigma nos aços inoxidáveis 

ferríticos. De acordo com BAÜMEL (1964) apud FOLKHARD (1984) a fase sigma precipita 

em um aço inoxidável ferrítico 17Cr – 2Mo, cuja composição química é similar ao UNS S44400, 

a 600oC após aproximadamente 200 horas tendo com resultado um aumento na taxa de corrosão 

do material em solução de ácido nítrico em ebulição. 

 

De acordo com NORSTRÖN et al (1981) apud FOLKHARD (1984), a presença de 1% de fase 

sigma na estrutura do material é suficiente para reduzir os valores de energia absorvidos durante 

o impacto em 50%; uma completa fragilização ocorre quando o material contém 

aproximadamente 10% de fase sigma. 

 

3.2.2.5.PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Os aços inoxidáveis ferríticos, que contém Cr entre 13% a 30%, como o nome já diz possuem sua 

microestrutura ferrítica e muito dificilmente ocorrerá uma transformação austenita-martensita, 

devido a presença de baixa quantidade de C e presença de elementos ferritizantes, tais como Si, 

Mo, Nb e Ti (estes últimos agindo como estabilizadores), ou seja, esta classe de materiais não 

tem as propriedades mecânicas melhoradas por tratamentos térmicos. (STAINLESS STEELS, 

1993); (METALLURGY AND PROPERTIES OF WROUGHT STAINLESS STEELS, 

1994). 
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Na Tabela 3.2 seguem algumas propriedades mecânicas de interesse do aço inoxidável UNS 

S44400 e outros aços inoxidáveis ferríticos, para comparação. (METALLURGY AND 

PROPERTIES OF WROUGHT STAINLESS STEELS, 1994). 

 
Tabela 3.2:Propriedades mecânicas típicas dos aços inoxidáveis ferríticos recozidos. 

(SEDRIKS, 1996) 

Tipo UNS 
Limite de 

Resistência 
(MPa)(a) 

Limite de 
Escoamento 

(MPa)(a) 

Alongamento 
(%) 

Dureza 
(HRB) 

430 S43000 517 310 30 82 

409 S40900 413 276 32 75 

439 S43035 482 280 30 80 

434 S43400 531 365 23 83 

444 S44400 483 276 30 83 

(a) 1MPa = 145,03  psi 

 

Os ferríticos têm a característica de perder tenacidade e ductilidade em baixas temperaturas, o 

que faz que com que sua utilização em temperaturas abaixo da ambiente seja muito limitada.  

 

A ductilidade e tenacidade dos ferríticos podem ser afetadas por inúmeros fatores, principalmente 

devido à estrutura CCC, que faz com que prevaleça uma relação muito forte entre a estrutura e a 

temperatura de trabalho. (METALLURGY AND PROPERTIES OF WROUGHT 

STAINLESS STEELS, 1994).  
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3.2.3. AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS 

Os aços inoxidáveis austeníticos fazem parte da maior classe dos inoxidáveis, cuja composição 

básica se resume a Fe-Cr-Ni. O nome que lhes foi atribuído se deve a sua estrutura austenítica a 

temperatura ambiente, ou seja, cúbica de face centrada (CFC). Em função da sua composição 

química os aços austeníticos possuem excelentes propriedades, ou seja, são materiais de fácil 

fabricação, e sua excelente ductilidade e resistência à corrosão explicam o motivo pelo qual são 

utilizados em variadas aplicações, desde temperaturas criogênicas até altas temperaturas. 

(SEDRIKS, 1996) (STAINLESS STEELS, 1993)  

 

Com objetivo de aumentar a resistência à corrosão das ligas, são feitas modificações através da 

adição de elementos de liga tais como: 1) adição de Mo, ou Mo+N que são responsáveis pela 

melhora da resistência à corrosão por pite; 2) diminuição do teor de C, e/ou estabilização através 

de elementos tais como Ti e Nb, a fim de eliminar a possibilidade de ocorrência de corrosão 

intergranular em juntas soldadas; 3) adição de Cr e Ni para aumentar a resistência mecânica do 

material, além de sua resistência à oxidação em altas temperaturas. (SEDRIKS, 1996) 

De acordo com SEDRIKS (1996) o aço inoxidável austenítico mais popular é o tipo UNS 

S30400 que combina boa conformação e alta resistência à corrosão. Além deste, outras variações 

podem ser observadas em função da alteração da composição química na Figura 3.10. 
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Figura 3.10:Família dos aços inoxidáveis austeníticos – série 300. (METALLURGY AND 
PROPERTIES OF WROUGHT STAINLESS STEELS, 1994) (ASTM A240/A240M, 2003) 

(SEDRIKS, 1996). 
 

Na Tabela 3.3 pode ser verificada a composição química de alguns aços inoxidáveis da classe dos 

austeníticos. 

 

 

 

304 
C ≤≤≤≤  0,08 
18%-20% Cr 
8%-10,5% Ni 
UNS S30400 

+Mo 

Resistência à corrosão 
por pite. 

316 
C ≤≤≤≤  0,08 
16%-18% Cr 
10%-14% Ni 
2%-3% Mo 
UNS S31600 

304L 
C ≤≤≤≤  0,03 
18%-20% Cr 
8%-10,5% Ni 
UNS S30403 

321 
C ≤≤≤≤  0,08 
17%-19% Cr 
9%-12% Ni 
Ti  ≥≥≥≥ 5 x (C+N) 
UNS S32100 

304 H  
0,04%-0,10%C 
18%-20% Cr 
8%-10,5% Ni 
UNS S30409 

316 L 
C ≤≤≤≤  0,03 
16%-18% Cr 
10%-14% Ni 
2%-3% Mo 
UNS S31603 

Propriedades 
mecânicas em altas 
temperaturas 

Resistência à 
corrosão 
intergranular. 

301 
C ≤≤≤≤ 0,15 
16%-18% Cr 
6%-8% Ni 
UNS 30100 

+
C 

-
C 

-
C 

-Ni 
-Cr 

+Ti 

Aplicações estruturais. 
Alta resistência 
mecânica. 
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Tabela 3.3:Composição química(% em massa)  de alguns aços da família dos  inoxidáveis 

austeníticos. (ASTM A240/A240M, 2003) 

UNS S30400 S30403 S31600 S31603 S32100 S34700 
%Cr* 18-20 18-20 16-18 16-18 17-19 17-19 
%Ni* 8,0-10,5 8,0-10,5 10,0-14,0 10,0-14,0 9,0-12,0 9,0-13,0 
%Mo* --- --- 2,0-3,0 2,0-3,0 --- --- 
%C* 0,08 0,03 0,08 0,03 0,08 0,08 
%N* 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 --- 

%Mn* 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
%Si* 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
%S* 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
%P* 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

Outros --- --- --- --- 
5(C+N)min – 
Ti – 0,70máx 

10(C)min – Nb – 
1,00máx 

*teores máximos, a não ser que valores mínimos sejam indicados 
 

3.2.3.1.O SISTEMA Fe-Cr-Ni 

Para os aços inoxidáveis ferríticos foi feita uma análise do diagrama de fases binário Fe-Cr; para 

os austeníticos é importante uma análise do diagrama ternário Fe-Cr-Ni, que são os principais 

elementos presentes nestes materiais.  

 

No diagrama da Figura 3.11, nota-se o aumento do campo γ, em função do aumento do 

percentual de Ni, elemento austenitizante, tanto quanto o C. No entanto é necessária uma 

quantidade muito maior de Ni do que de C para aumentar o campo γ. Por exemplo, é necessária 

uma quantidade mínima de 8%Ni em um aço inoxidável que possua 18%Cr, para mantê-lo com a 

estrutura final austenítica. (STAINLESS STEELS, 1993) 
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Figura 3.11: Diagrama de equilíbrio Fe-Cr-Ni. Aumento do campo γ, com o aumento do 

percentual de Ni. (STAINLESS STEELS, 1993) 
 

Além do Fe, Cr, Ni e C outros elementos podem estar presentes na composição química dos aços 

inoxidáveis austeníticos, como é o caso do Mo, um elemento ferritizante. Neste caso, por 

exemplo, é necessário aumentar o percentual de Ni, a fim de evitar uma estrutura bifásica, 

austeno-ferrítica. (KHATAK; RAJ, 2002) 

 

Outra forma de visualizar o efeito austenitizante do Ni é através dos gráficos da Figura 3.12. 

(FOLKHARD, 1984) 
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Figura 3.12: Perfis do diagrama ternário Fe-Cr-Ni em função da quantidade de Ni em função do 

Cr. (FOLKHARD, 1984) 
 

 

3.2.3.2.EFEITO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA SOBRE O DIAGRAMA DE 

FASES 

Influência do C e N 

Na Figura 3.13, perfil isotérmico a 1200ºC de um diagrama ternário Fe-Cr-Ni, pode-se verificar a 

influência da quantidade de carbono nos campos austenítico (γ) e ferrítico. (δ) 

(HOFFMEISTER; MUNDT apud FOLKHARD, 1984) Nota-se que com o aumento da 

quantidade de C, ocorre também um aumento no campo γ e conseqüentemente uma diminuição 

no campo δ. Por exemplo, uma liga com 20%Cr e 7%Ni está no campo γ+δ na temperatura de 

1200ºC, com 0,017%C, no entanto com uma quantidade superior de C, ou seja, 0,07%C na 

mesma temperatura a liga se torna totalmente austenítica devido a influência do elemento C neste 

campo. (FOLKHARD, 1984) 
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Figura 3.13:  Perfil isotérmico de um diagrama ternário Fe-Cr-Ni a 1200ºC. Influência da 

quantidade de C nos campos γ, δ+γ e δ. (HOFFMEISTER; MUNDT apud FOLKHARD, 
1984) 

 

A mesma análise pode ser feita para o N, elemento também austenitizante, ou seja, este elemento 

diminui o campo δ + γ, como se observa na Figura 3.14. 
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Figura 3.14:Perfil isotérmico de um diagrama ternário Fe-Cr-Ni a 1200ºC. Influência da 

quantidade de N nos campos γ, δ+γ e δ. (HOFFMEISTER; MUNDT apud FOLKHARD, 
1984) 

 

3.3. RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOS AÇOS INOXIDÁVEIS 

3.3.1. INTRODUÇÃO 

A corrosão é um ataque destrutivo ao material quando em contato com um determinado meio, e 

pode ser muito prejudicial causando grandes paradas de equipamentos, perdas de recursos, 

contaminação de produtos, redução de eficiência, alto custo de manutenção, além colocar em 

perigo a segurança dos equipamentos. (ROBERGE, 2000) 
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Estudos sobre corrosão são muito importantes principalmente quando se estuda aço inoxidável, 

pois existe uma idéia errada de que os mesmos não corroem independente do ambiente a que 

estão expostos. Estes estudos auxiliam na especificação correta de diferentes tipos de materiais 

em diferentes meios, além de auxiliar na sua manutenção, pois em muitos casos opta-se por 

conviver com a corrosão, que deve ser monitorada de tempos em tempos. 

  

Inúmeros fatores podem ser responsáveis por causar problemas de corrosão nos materiais, nota-se 

através do gráfico da Figura 3.15, que um dos principais problemas é a falta de 

testes/planejamento de novos equipamentos, projetos, materiais, processos; ou seja, muitas das 

falhas podem ser evitadas desde que estudos preventivos sejam executados. (ROBERGE, 2000) 

 

FALTA OU ERRO DE 

ESPECIFICAÇÃO

16%

PLANEJAMENTO E 

COORDENAÇÃO RUIM

14%

ERRO HUMANO

12%

INSPEÇÃO MAL FEITA 

10%

IMPREVISTOS

8%

FALTA DE TESTES 

(para novos projetos, 

materiais ou 

processos)

36%

OUTRAS CAUSAS 

4%

 

Figura 3.15: Gráfico das principais causas de falhas por corrosão investigadas por inúmeras em 

presas químicas. (ROBERGE, 2000) 
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3.3.2. CORROSÃO – ASPECTOS GERAIS 

Diferentes tipos de corrosão podem ser responsáveis por falhas nos diversos tipos de materiais. 

No caso dos aços inoxidáveis, as principais falhas causadas por corrosão ocorrem devido a 

problemas de corrosão sob tensão, por pite, uniforme e intergranular, conforme pode-se notar na 

distribuição percentual através do gráfico da Figura 3.16. 

  

CORROSÃO SOB 

TENSÃO 

37%

CORROSÃO POR PITE

25%

CORROSÃO UNIFORME

18%

CORROSÃO 

INTERGRANULAR

12%

OUTRAS 

8%

 

Figura 3.16: Principais tipos de falhas por corrosão em aços inoxidáveis em processos 

industriais químicos. (ROBERGE, 2000) 

 

Convém notar que a maior porcentagem de falhas se deve a processos de corrosão sob tensão. 

Uma vez que os aços inoxidáveis ferríticos são imunes a este tipo de corrosão, conclui-se que as 

falhas ocorridas foram predominantemente em aços inoxidáveis austeníticos. Só este fato, já 

sugere que o emprego de aços inoxidáveis ferríticos levaria a um número menor destas falhas. 

Por sua vez, a corrosão por pite está em segundo lugar quanto ao número de falhas. Neste caso, 

não se sabe dizer quais seriam os tipos de inoxidáveis mais atingidos. No entanto, um 

investimento em aços inoxidáveis ferríticos, com particular resistência à corrosão por pite, 

diminuiria não só o número de falhas com corrosão sob tensão, como também as deste tipo e o 

ganho total poderia corresponder a 62% das falhas. 
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Técnicas eletroquímicas de corrosão são utilizadas em laboratório para medir a taxa de corrosão 

dos materiais em determinados meios, a fim de determinar seu tempo de vida em um projeto. O 

principal objetivo é fazer com que o aço inoxidável possua a menor taxa de corrosão possível. 

Por meio da curva de polarização (potencial x densidade de corrente - Figura 3.17), pode-se 

entender a região denominada passiva para um aço inoxidável. (SEDRIKS, 1986) 

 

Figura 3.17: Esquema de curva de polarização típica para um aço inoxidável, em solução de 

ácido sulfúrico. Ecorr=potencial de corrosão; Epass=potencial de passivação; Etrans=potencial de 

transpassivação; ip=densidade de corrente passiva; ic=densidade de corrente crítica. 

(SEDRIKS, 1986); (WEST, 1986) 
 

 

A curva da densidade de corrente catódica é o trecho abaixo do potencial de corrosão (Ecorr). O 

potencial de corrosão é aquele onde as densidades de corrente catódica e anódica são iguais em 

módulo, totalizando um valor nulo de corrente, quando da obtenção da curva de polarização. 



 

 

35 

Através da aplicação de potenciais cada vez mais nobres, a partir do potencial de corrosão, a 

densidade de corrente passa a ter um comportamento anódico. (SEDRIKS, 1986) 

 

Gradativamente a densidade de corrente aumenta em função do aumento do potencial aplicado 

até um ponto em que esta densidade pára de crescer e começa a diminuir, este ponto é definido 

como potencial de passivação (Epass). A densidade de corrente diminui até um valor muito baixo 

(denominado densidade de corrente passiva) e que se mantém até o ponto em que reinicia o 

aumento da corrente (Etrans), região transpassiva, onde os óxidos formados com a passivação são 

dissolvidos. (SEDRIKS, 1986). 

 

3.3.3. PASSIVAÇÃO 

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis é função de inúmeros fatores, tais como sua 

composição química, além de tratamento térmico, condições superficiais, processos de 

fabricação; em princípio, não há necessidade de nenhum tipo de tratamento na superfície do aço 

inoxidável para que se torne passivo.  

 

A película passiva é um filme finíssimo que se forma espontaneamente em presença de oxigênio. 

Industrialmente, têm-se os banhos de decapagem, cuja função é eliminar óxidos ou possíveis 

contaminações presentes na superfície dos materiais após tratamento térmico. O banho de 

decapagem para os aços inoxidáveis auxilia na formação da camada passiva, por exemplo, onde o 

material é decapado em soluções ácidas de ácido nítrico – fluorídrico (HNO3+HF). Após este 

processo o material é exposto ao ar, e imediatamente a película passiva se forma. (ROBERGE, 

2000); (DAVISON; DEBOLD; JOHNSON, 1987) 
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Estas películas finas, contínuas, não porosas e insolúveis provêm ao material uma alta resistência 

à corrosão, desde que a mesma não seja destruída sem possibilidade de restauração. (DAVISON; 

DEBOLD; JOHNSON, 1987) 

 

3.3.4.  EFEITO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO 

Elementos da composição química dos aços inoxidáveis podem ser benéficos na sua passivação. 

Esquematicamente o gráfico da Figura 3.18 mostra a influência dos elementos de liga em uma 

curva de polarização anódica.  

 
 

Figura 3.18: Resumo esquemático do efeito de cada elemento de liga na curva de polarização 

anódica. (ROBERGE, 2000)  
 

 

 



 

 

37 

Efeito do Cr 

O elemento Cr é o principal formador da camada passiva nos aços inoxidáveis, e apesar de outros 

elementos poderem auxiliar, sem o Cr, não é possível que a mesma se forme. A película pode ser 

observada a partir de uma quantidade de 10,5%Cr, no entanto, esta não é muito resistente a 

diferentes meios, logo é necessário aumentar a quantidade de Cr para melhorar a estabilidade da 

película passiva. 

 

Por outro lado, um aumento excessivo da quantidade de Cr pode afetar as propriedades 

mecânicas, de fabricação e soldagem, logo outros elementos podem ser adicionados à 

composição química do material para melhorar a sua resistência à corrosão. (DAVISON; 

DEBOLD; JOHNSON, 1987); (ROBERGE, 2000) 

 

No gráfico da Figura 3.19 tem-se o efeito da composição química no aumento da resistência à 

corrosão por pite em função do teor de Cr presente na liga. (SEDRIKS, 1986) 

 

Figura 3.19: Efeito da quantidade de Cr no potencial de pite (Ep) de ligas Fe-Cr em solução 

desaerada 0,1N NaCl a 25ºC. (SEDRIKS, 1986) 
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Efeito do Mo 

O efeito benéfico do Mo sobre a resistência à corrosão, na presença de íon cloreto, é apresentado 

na literatura e discutido em termos da reconstituição da película passiva quando da dissolução 

deste elemento nos pontos de quebra da película passiva, fazendo com que haja um aumento na 

resistência do material à formação de pites ou corrosão em frestas. (DAVISON; DEBOLD; 

JOHNSON, 1987); (ROBERGE, 2000); (VIGNAL; OLIVE; DESJARDINS, 1999); 

(BASTIDAS; TORRES; CANO; POLO, 2002) 

 

A presença do Mo não só aumenta o potencial de pite para valores mais positivos (Figura 3.20), 

como a densidade de corrente crítica e o primeiro potencial de passivação são diminuídos, 

indicando que o Mo facilita a formação do estado de passivação. (SEDRIKS, 1986) 

 

Figura 3.20: Efeito da quantidade de Mo no potencial de pite da liga Fe-15%Cr-13%Ni em 

solução desaerada 0,1N NaCl a 25ºC. (SEDRIKS, 1986) 
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Na Figura 3.21 pode-se verificar o efeito dos elementos Cr e Mo em uma liga de Fe na resistência 

à corrosão por pite. (SZKLARSKA-SMIALOWSKA, 1986) 

 
Figura 3.21: Comparação de potenciais de pite para ligas Fe-Cr-Mo e várias ligas comerciais 

em um meio desaerado com água do mar sintética a 98ºC, pH  7,2 + 0,2 (SZKLARSKA-
SMIALOWSKA, 1986) 

 

De acordo com BRANDIS (1985) o Mo tem uma influência na resistência à corrosão de um 

material 3,3 vezes mais do que o Cr. Tal afirmação é válida tanto aços inoxidáveis ferríticos 

quanto para os austeníticos. 

 

De acordo com YAZAWA et al (1996) o Pitting Index (PI), também chamado de Pitting 

Resistance Equivalent (PRE) é dado pelas seguintes equações: 

 

PI = %Cr + 3,3%Mo, para aços inoxidáveis ferríticos 

PI = %Cr + 3,3%Mo +16%N, para aços inoxidáveis austeníticos e dúplex. 
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Este valor é útil pois avalia a resistência à corrosão atmosférica relativa de diferentes tipos de 

aços inoxidáveis. As resistências à corrosão nos testes de exposição atmosférica apresentam boa 

relação com o potencial de pite. O ambiente severamente corrosivo requer um aço inoxidável 

com alto PI, como é o caso dos ferríticos de alto Cr com Mo. (YAZAWA et al, 1996) 

 

Efeito do Nb 

ALONSO, (1985) observou que teores crescentes de Nb, bem como a adição de Mo, diminuem a 

densidade total de pites nucleados, aumentando assim a resistência à corrosão dos materiais. O 

efeito do Nb foi atribuído a sua capacidade de combinar-se com as impurezas (principalmente o 

S), formando precipitados mais resistentes à dissolução, o que diminui o número de sítios 

propícios à nucleação de pites. 

 

Efeito do Ti 

A adição tanto de Nb, quanto de Ti auxiliam no aumento da resistência à corrosão intergranular 

do aço inoxidável, LEE (1986) determinou que o aço Fe-17%Cr estabilizado com Ti e Nb é 

imune a corrosão intergranular quando apresenta uma relação entre Ti ou Nb e (C+N) maior que 

nove. TULLMIN et al (1990) determinaram que para aços inoxidáveis ferríticos com 40% de Cr 

e baixos teores de intersticiais, a imunidade à corrosão intergranular quando a relação é maior 

que vinte. 

 

3.3.5. CORROSÃO GENERALIZADA 

A corrosão generalizada é resultado de um ataque relativamente uniforme na superfície do 

material. Faz-se a sua medição através da perda de massa em um determinado período de tempo. 

(SEDRIKS, 1986) 
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Neste trabalho para avaliar a corrosão generalizada dos materiais em estudo, foram realizados 

ensaios de corrosão em 0,5M de H2SO4. Para futuras discussões seguem algumas informações a 

respeito dos aços inoxidáveis em contato com este meio.  

 

Em meio sulfúrico, os aços inoxidáveis ferríticos têm uma resistência à corrosão limitada, para os 

austeníticos o resultado é superior. Quanto maior as quantidades de Ni e Cu na composição 

química do material, maior a resistência à corrosão generalizada neste meio, como se pode 

verificar no gráfico da Figura 3.22, além dos benefícios do Mo, que podem ser verificados ao 

comparar os aços 304, 316 e 317. (DAVISON; DEBOLD; JOHNSON, 1987) (SEDRIKS, 

1986) 

 

Figura 3.22: Taxa de corrosão de diferentes aços inoxidáveis em diferentes concentrações de 

H2SO4, em meio desaerado a 20ºC. (DAVISON; DEBOLD; JOHNSON, 1987) 
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Algumas técnicas podem ser empregadas para melhorar a resistência à corrosão generalizada no 

meio em questão: a) uso de proteção anódica; b) adição de agentes oxidantes para a solução de 

ácido sulfúrico; c) utilização de ligas mais resistentes à corrosão. (SEDRIKS, 1986) 

 

3.3.6. CORROSÃO POR PITE 

O pite é caracterizado por uma forma de corrosão, onde pequenas cavidades localizadas se 

formam na superfície do material quando em contato com um meio agressivo, e são pequenas 

regiões quando se compara com a área exposta ao meio. Seu diâmetro pode ser pequeno ou 

grande, mas em geral são iguais ou menores que a profundidade do pite. (SEDRIKS, 1986) 

 

O pite é uma das formas mais destrutíveis de corrosão, pois a partir do momento que se inicia 

pode causar perfurações em equipamentos com um pequeno percentual de perda de massa. O pite 

não é facilmente identificável devido as suas dimensões e, além disto, na maioria das vezes está 

encoberto com o produto de corrosão.  Trata-se de uma forma de corrosão difícil de ser medida 

quantitativamente, pois não existe um padrão, eles se formam com diferentes tamanhos e 

profundidades, sendo que em muitos casos demoram meses ou anos para iniciarem e crescerem. 

Por este motivo, trata-se de uma forma de corrosão perigosa, uma vez que o pite pode surgir 

provocando falha do equipamento sem aviso prévio. Em alguns casos, os pites que não causam 

perfuração são toleráveis em equipamentos de engenharia devido a razões econômicas. 

(FONTANA, 1987) (SEDRIKS, 1996) (SZKLARSKA-SMIALOWASKA, 1986). (DEXTER, 

1987) 
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3.3.6.1.MECANISMO DE FORMAÇÃO DO PITE 

O pite se inicia com a quebra da camada passiva geralmente em regiões mais susceptíveis ao 

ataque quando em contato com ambientes agressivos, esta susceptibilidade se deve a 

imperfeições presentes na película passiva. (SZKLARSKA-SMIALOWASKA, 1986). 

(DEXTER, 1987) 

 

Uma vez nucleado o pite, este tenderá a crescer. A nucleação pode ser explicada por diversas 

teorias, principalmente quando a superfície em questão não apresenta nenhum tipo de defeito, tais 

como inclusões, composição heterogênea, ou seja, o material está somente em contato com 

ambientes considerados agressivos. (FONTANA, 1987); (DEXTER, 1987) 

 

Nucleação 

Para que ocorra a nucleação do pite é necessário que o material esteja em contato com um meio 

agressivo e potenciais capazes de quebrar a película passiva. Várias teorias tentam explicar o 

mecanismo de nucleação, no entanto estas podem ser agrupadas basicamente em duas: teoria da 

adsorção; e teoria da quebra local da película passiva. (SZKLARSKA-SMIALOWSKA, 1986) 

 

1)Teoria da adsorção 

Nesta teoria a formação do pite está fundamentada nas conseqüências de uma adsorção 

competitiva entre oxigênio e íons de halogênios, e em que o potencial em que ocorre a nucleação 

é aquele no qual a adsorção de ânions agressivos atinge uma concentração crítica. Porém, esta 

teoria não está completamente correta, pois se sabe hoje que a película passiva não está adsorvida 
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no metal ou liga, mas, existe como uma fase separada. Apesar disso, a teoria da adsorção não 

perde o efeito, pois a adsorção dos íons cloreto constitui uma das etapas que conduzem à 

formação de pites. (SZKLARSKA-SMIALOWSKA 1986).  

 

O pequeno diâmetro do íon Cl-, faz com que este passe pela película de óxido, ocorrendo uma 

mudança nas características da película passiva, tornando-a mais condutora. Dessa forma, esta 

película torna-se capaz de suportar maiores densidades de corrente, além de ocorrer remoção de 

cátions do material. Então, quando o campo na interface película/solução atinge um valor crítico 

o pite ocorre. (SZKLARSKA-SMIALOWSKA 1986). 

 

2) Teoria da quebra da película passiva 

Esta teoria, de modo geral, assume que a nucleação ocorre devido a algum tipo de quebra 

localizada da película passiva, a qual pode se dar por dissolução da película. (FONTANA; 

GREENE 1978) 

 

Crescimento 

Na Figura 3.23 o esquema mostra o processo de corrosão por pite de um metal M, em solução 

aerada de NaCl. O processo de corrosão por pite consiste de um processo autocatalítico, onde o 

metal M é corroído por uma solução de NaCl com certo teor de oxigênio dissolvido. 

(FONTANA, 1987); (DEXTER, 1987) 
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Figura 3.23: Processo autocatalítico ocorrendo na corrosão por pite. As setas tracejadas 

indicam o transporte de elétrons. (ZANETIC, 2006 baseada em FONTANA-GREENE, 1986) 
 
 
A reação anódica de dissolução do metal dentro do pite (M→M+n + ne), é balanceada pela reação 

de redução do oxigênio que ocorre nas superfícies adjacentes (O2 + 2H2O + 4e → 4OH-). Tal 

dissolução produz um excesso de carga positiva M+n, sendo esta responsável pela migração de 

íons cloreto para manter a elétron-neutralidade. (FONTANA, 1987); (DEXTER, 1987) 

 

No interior do pite existe uma alta concentração de M+Cl-, que resulta na hidrólise:                

M+Cl- + H2O = MOH- + H+Cl-, ou seja, ocorre a formação de ácido clorídrico, o que diminui o 

pH no interior do pite e leva a mais dissolução do metal. (FONTANA, 1987); (DEXTER, 1987) 

 

Tal situação corresponde ao observado nos Diagramas de Pourbaix, isto é, no interior do pite 

tem-se uma solução com baixo pH, estabilizando os íons de metais, enquanto que o restante da 

superfície, está submetido a uma solução com pH mais elevado, o qual coloca esta superfície na 

região de estabilidade da película passiva. Outro ponto é que uma vez formado o pite, tem-se uma 
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área anódica muito pequena ligada a uma grande área catódica. Isso acaba por gerar um efeito 

galvânico que também acelera o crescimento do pite. (SKORCHELETTI, 1976) 

 

A nucleação de pite depende da concentração de cloreto na superfície do material, que por sua 

vez, depende das condições de trabalho e da concentração no eletrólito. Eventualmente, uma 

solução com teor de cloreto abaixo do necessário para a formação de pite pode vir a formá-lo em 

condições tais como: presença de depósitos, que levam à concentração de íons agressivos devido 

à dificuldade de transporte de massa ou, a aplicação de potencial de eletrodo, usando-se um 

recurso externo, tal como, o potenciostato (ou uma fonte de tensão). (SKORCHELETTI, 1976) 

 

Nesses eletrólitos, que contém íons agressivos em teores inferiores ao necessário para a formação 

espontânea de pites, a aplicação de potencial de eletrodo, no sentido anódico, leva a construção 

de uma curva de polarização que apresenta nos potenciais mais baixos um trecho passivo e a 

partir de determinado potencial, a densidade de corrente aumenta bruscamente, indicando a 

formação de pelo menos um pite estável. Isso ocorre porque a aplicação de potencial de eletrodo 

aumenta a concentração de íon cloreto adsorvido. (SKORCHELETTI, 1976) 

 

Um esquema deste tipo de curva de polarização pode ser verificado na Figura 3.24. (DEXTER, 

1987) Deve-se notar nesta curva esquemática os seguintes potenciais de eletrodo: Ecorr, Epp e Ep. 
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Figura 3.24: Esquema de uma curva de polarização mostrando os potenciais críticos, como Ep – 

potencial de pite, Epp-potencial de repassivação ou potencial de proteção e Ecorr-potencial de 

corrosão. (DEXTER, 1987) 
 

Antes que se forme um pite estável, inúmeros outros pites tentam se formar, caracterizado pelas 

oscilações de densidade de corrente entre os potenciais Ep e Epp (potencial de repassivação ou 

potencial de proteção) da Figura 3.24, até a formação de um pite estável, onde a densidade de 

corrente aumenta continuamente, que determina o potencial de pite. (DEXTER, 1987) 

 

3.3.7. DECAPAGEM DOS AÇOS INOXIDÁVEIS  

A decapagem é necessária para que camadas de óxidos que se formam na superfície do material, 

durante os tratamentos térmicos, sejam removidas da superfície. Os materiais laminados a quente, 

como é o caso dos aços em estudo, passam longos períodos em atmosferas oxidantes, ou seja, o 

tempo de processamento é suficiente para que a camada de óxido cresça e ocorra a formação de 

uma carepa espessa. O processo de decapagem é necessário para que a etapa de passivação seja 

eficiente, ou seja, para que se forme uma película passiva homogênea e resistente.              

(ASTM A-380, 1999) 
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A seguir apresenta-se um esquema do processo produtivo de inoxidáveis na ArcelorMittal Inox 

Brasil (ex-Acesita): 

 

 

 

Figura 3.25: Esquema do processo produtivo da ArcelorMittal Inox Brasil. AOD: Argon Oxygen 

Decarburization  (RELATÓRIO ANUAL – ARCELORMITTAL, 2006. Disponível em 
www.arcelormittal.com.br. Acesso em 20/02/2008) 
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3.3.7.1. DECAPAGEM MECÂNICA DO PROCESSO ArcelorMittal Inox 

Brasil (ex Acesita) 

A primeira etapa do processo de decapagem consiste do quebrador de carepas, que é um processo 

mecânico e tem a função de promover o trincamento das camadas de óxidos formadas durante as 

fases de laminação a quente e tratamento térmico, e facilitar os processos posteriores de 

decapagem ácida,  eletrolítica e química.  

 

Além da passagem no quebrador de carepas, o material passa por uma segunda etapa de 

decapagem mecânica, que consiste do jato de granalhas na superfície do material, onde sua 

finalidade é promover a remoção e o trincamento da carepa através do impacto da granalha contra 

a superfície do material.  

 

3.3.7.2. DECAPAGEM SULFÚRICA DO PROCESSO ArcelorMittal Inox 

Brasil (ex Acesita) 

A decapagem sulfúrica tem a finalidade de remover carepas trincadas durante o processo de 

decapagem mecânica. Esta decapagem também atua com mais eficiência nos aços inoxidáveis 

ferríticos e martensíticos do que nos austeníticos.  

 

Durante o processo, o material é imerso em um tanque com concentração variando entre 20 e 

25% de ácido sulfúrico (H2SO4) e temperatura de aproximadamente 80ºC. O H2SO4 penetra na 

carepa trincada, e se combina com Fe e Cr do metal base, formando sulfatos destes metais e 

libera H2, que explode sob a carepa desprendendo-a. 
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3.3.7.3.DECAPAGEM ELETROLÍTICA DO PROCESSO ArcelorMittal Inox 

Brasil (ex Acesita) 

Esta etapa do processo elimina a maior parte das carepas formadas no processo de recozimento 

contínuo. O banho eletrolítico é constituído de uma solução de Na2SO4, com densidade em torno 

de 1,10 g.cm-3 e condutividade controlada (aproximadamente 80 mS.cm-1), para que, sob corrente 

aplicada, ocorra a geração de H2SO4 de forma a promover o mesmo mecanismo anterior de 

formação de H2 e desprendimento da carepa.  

 

Os tanques de decapagem dispõem de eletrodos que recebem a corrente contínua dos 

retificadores, de forma a serem catódicos e anódicos, alternadamente. Isso permite a inversão da 

polaridade da tira durante o processo. 

 

No início do processo a tira é anódica, promovendo a dissolução da carepa. Por razões de 

condutividade (mais alta no aço do que no banho), a maior parte da corrente é transportada pela 

tira, que atinge um potencial elétrico intermediário aos potenciais do anodo e do catodo. Assim, 

entre os catodos a tira é anódica, e entre os anodos a tira é catódica. O efeito decapante tem lugar 

onde a tira é anódica. 

 

Quando a tira está catódica, atraindo cátions H+, este penetra nas trincas da carepa até atingir o 

metal base e, ao receber elétrons, passa a gerar H2 que promove a formação de um volume sob a 

carepa, causando seu desprendimento por explosão. 

 

Os cátions sódio (Na+) são neutralizados no catodo, e o sódio formado reage com a água para 

formar hidróxido de sódio (NaOH) e hidrogênio, que se desprende como gás. No anodo ocorre a 
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neutralização do ânion sulfato (SO4
2-) pelos cátions metálicos. A reação com água dá lugar a 

formação de ácido sulfúrico (H2SO4) e ao desprendimento de oxigênio gasoso, proveniente da 

decomposição da água.  Quando há a inversão de polaridade a região que formou o sulfato de 

sódio, forma agora o hidróxido de sódio, e vice-versa. O encontro destas substâncias promove a 

regeneração do sulfato de sódio, pela reação entre o hidróxido de sódio produzido no catodo e o 

ácido sulfúrico produzido no anodo. 

 

Entretanto, parte do ácido sulfúrico formado reage com os cátions ferro, cromo e níquel, que se 

encontram na carepa do metal sob a forma de óxidos. Essas reações provocam a formação de 

sais, cuja hidrólise posterior regenera novamente o ácido sulfúrico e provoca a precipitação de 

hidróxidos. 

 

3.3.7.4.DECAPAGEM QUÍMICA DO PROCESSO ArcelorMittal Inox Brasil 

(ex Acesita) 

Sua principal finalidade é eliminar os vestígios de óxidos que resistiram à decapagem eletrolítica 

e promover a passivação, que ocorre sobre a superfície limpa e em presença de oxigênio ou um 

agente oxidante, como é o ácido nítrico (HNO3). Pode-se utilizar ainda solução composta por 

ácido nítrico (HNO3) e ácido fluorídrico (HF), para  aços com óxidos de maior resistência e 

aderência.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são apresentados os materiais e procedimentos experimentais para o estudo 

comparativo da resistência à corrosão dos aços inoxidáveis ferrítico – UNS S44400 – e 

austeníticos – UNS S30403 e S31603. Para tanto, foram realizados ensaios em  

0,5M H2SO4, 3,5% NaCl e 10% FeCl3, a fim de se conseguir informações sobre o desempenho 

quanto à corrosão generalizada e por pite. 

 

4.1. MATERIAIS 

Os materiais em estudo foram cedidos pela ArcelorMittal Inox Brasil (ex-Acesita) como chapas 

laminadas a quente recozidas e decapadas. As análises químicas de verificação foram realizadas 

pela própria empresa produtora do aço que também forneceu os detalhes dos processos de 

produção. 

 

Chapas Laminadas a Quente 

A composição química de cada chapa laminada a quente está apresentada na Tabela 4.1. Para 

comparação, estão apresentadas também as especificações UNS, conforme ASTM A240/A240M 

(2003) dos respectivos aços. 
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Tabela 4.1: Composição química dos aços inoxidáveis em estudo, laminados a quente com 3mm 

de espessura, em comparação a especificação UNS, conforme  ASTM A240/A240M (2003). 
 

Elementos 
químicos 

(%) 

Composição 
química do 
aço 444 em 

estudo 

Especificação 
UNS S44400 

Composição 
química do 
aço 304L 
em estudo 

Especificação 
UNS S30403 

Composição 
química do 
aço 316L 
em estudo 

Especificação 
UNS S31603 

Cr  17,71 17,5-19,5 18,20 18-20 17,00 16-18 

Ni  0,18 1,00 máx 8,00 8-12 10,03 10-14 

Mo  1,78 1,75-2,50 0,093 - 2,026 2-3 

Ti  0,14 * 0,0035 - 0,0039 - 

Nb  0,16 * 0,007 - 0,012 - 

C  0,0061 0,025 máx 0,014 0,03 máx 0,014 0,03 máx 

N  0,016 0,035 máx 0,055 0,10 máx 0,043 0,10 máx 

Mn  0,10 1,00 máx 1,35 2,00 máx 1,39 2,00 máx 

Si  0,30 1,00 máx 0,41 0,75 máx 0,47 0,75 máx 

P  0,024 0,040 máx 0,036 0,045 máx 0,026 0,045 máx 

S  0,0031 0,03 máx 0,0019 0,03 máx 0,0011 0,03 máx 

 

O aço 444 (Tabela 4.1) deve ser estabilizado conforme especificação UNS, pela fórmula [0,20 + 

4(C+N)] < (Ti + Nb) < 0,8. Substituindo-se os valores da composição química do para o aço 444 

tem-se o seguinte resultado: 0,2884 < 0,3 < 0,8. Portanto, o material encontra-se corretamente 

estabilizado conforme recomendado pela norma. O teor de Nb do aço 444 corresponde a 0,16%; 

seu efeito é o de estabilizar C e N, semelhantemente ao elemento Ti. Além disso, todos os demais 

elementos dos três aços encontram-se dentro da especificação. 

 

O aço 444 foi recozido em linha na faixa de 950°C a 970ºC, seguido de decapagem (vide Figura 

4.1). Já os 304L e 316L foram recozidos entre 1120ºC e 1130ºC também seguidos de decapagem 

conforme ilustra a Figura 4.1. Conforme já comentado no item 3.3.7., após o recozimento a 

bobina passa pelas seguintes etapas: resfriamento em água; decapagem mecânica – que consiste 
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em etapas tração-compressão da chapa seguidas de jato de granalha; imersão em H2SO4; banho 

eletrolítico em Na2SO4 e, por fim, imersão em HNO3 + HF. 

 

 

   
               
              
 

       

 

Figura 4.1: Esquema simplificado do acabamento das chapas da ArcelorMittal Inox Brasil. Os 

diferentes banhos têm a função de retirar as carepas da superfície do material e promover a 

passivação. (RELATÓRIO ANUAL – ARCELORMITTAL, 2006. Disponível em 
www.arcelormittal.com.br. Acesso em 20/02/2008) 

 

 

4.2. PREPARAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

4.2.1. CORPOS-DE-PROVA PARA EXAMES METALOGRÁFICOS E ENSAIOS 

ELETROQUÍMICOS 

Os corpos-de-prova metalográficos para caracterização microestrutural e ensaios de polarização 

potenciodinâmica em H2SO4 foram embutidos em baquelite, de modo que a face do material 

ficasse exposta para realização dos ensaios. Antes do embutimento, todos os lados das amostras 

foram lixados até lixa #600 para permitir uma boa aderência do baquelite a fim de eliminar a 

possibilidade de corrosão em fresta durante a polarização. Em seguida foi feito o furo de rosca, 

para possibilitar o contato elétrico, quando necessário. 
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Os acabamentos superficiais dos corpos-de-prova nos ensaios de polarização em H2SO4 foram de 

lixa #600 no laboratório. Para os exames metalográficos os corpos-de-prova foram polidos com 

pasta de diamante de granulação 6µm, 3µm e 1µm, utilizando como lubrificante das etapas de 

polimento álcool etílico, finalizando com polimento utilizando sílica coloidal. 

 

Para realização dos ensaios em 3,5%NaCl - polarização potenciodinâmica cíclica - foi utilizado 

um arranjo experimental chamado célula plana, o qual expõe uma área de superfície de 1cm2, 

sendo que, neste caso, os corpos-de-prova não necessitam de embutimento: constituem-se de 

amostras de aproximadamente 30mm x 30mm, desta forma foi possível ensaiar os acabamentos 

conforme Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Identificação e descrição dos históricos mecanotérmicos e dos acabamentos 

superficiais estudados neste trabalho. 

Acabamento Descrição do acabamento 
Identificação 
neste trabalho 

No1 
Laminado a quente, recozido* em usina e 

decapado 
XXX-RD 

No1, seguido de lixamento 
em laboratório 

Laminado a quente, recozido* em usina e 
decapado, seguido de lixamento em 

laboratório até #600 
XXX-LL 

No1, seguido de 
solubilização e lixamento 

em laboratório 

Laminado a quente, recozido* em usina e 
decapado, solubilizado** em laboratório e 

lixado em laboratório até #600 
XXX-SL 

XXX: é a identificação do aço em estudo. 
*A designação “recozido” é a utilizada na ArcelorMittal Inox Brasil, quando as chapas são tratadas termicamente, 
após o término da laminação a quente. 
**Designa-se como “solubilizado” o material que foi tratado termicamente em temperatura suficientemente alta para 
dissolver precipitados de carbonetos e nitretos de cromo e, eventualmente, outras fases que se formaram durante o 
processamento a quente dos aços. 
 

 
 



 

 

56 

4.2.2. CORPOS-DE-PROVA PARA ENSAIOS DE PERDA DE MASSA 

Foram preparadas 30 amostras de aproximadamente 15mm x 15mm com lixamento até lixa #600 

para realização dos ensaios de perda de massa em H2SO4, ou seja, 10 amostras de cada um dos 

materiais: 444-LL, 304L-LL e 316L-LL. 

 

Os ensaios de imersão em FeCl3 foram realizados em corpos-de-prova laminados a quente, com 

aproximadamente 20mm x 40mm. 

 

4.2.3. TRATAMENTOS TÉRMICOS EM LABORATÓRIO 

No caso particular da resistência à corrosão por pite, determinada por método eletroquímico, 

foram realizados ensaios em amostras solubilizadas em laboratório. Para este fim, parte das 

amostras disponíveis foi tratada termicamente no Departamento de Engenharia Metalúrgica e 

Materiais da EPUSP, em forno tubular Lindberg o qual tem capacidade de aquecimentos até 

1473K (1200°C). 

 

As seguintes temperaturas e tempos de tratamentos térmicos foram utilizados, sendo que o 

resfriamento, em todos os casos, foi em água: 

• Aço 444: 970ºC por 40 min; 

• Aço 304L: 1040ºC por 40 min; 

• Aço 316L: 1050ºC por 40 min. 

Estes parâmetros foram definidos com base nas sugestões encontradas no Metals Handbook, que 

recomenda as faixas de temperatura, listados na Tabela 4.3. (DOUTHETT, 1991) 
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Tabela 4.3: Informações sobre os tratamentos de térmicos dos aços UNS S44400, S30403 e 

S31603. (DOUTHETT, 1991) 
 

Material - UNS Faixa de temperatura (oC) 
S44400 955 - 1010 
S30403 1010 - 1120 
S31603 1040 - 1100 

 
O aquecimento foi realizado sob vácuo de 5x10-2 torr (6,5x10-5 atm) a uma taxa de aquecimento 

de 0,5ºC/s. O objetivo deste tratamento foi servir de padrão de comparação com o tratamento 

realizado na Usina. Nesta condição, apenas o acabamento de lixa #600 foi ensaiado após o 

tratamento térmico. 

 

4.3. EXAMES E ENSAIOS 

 
4.3.1. CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

Os corpos-de-prova de aço 444 foram observados sem ataque em microscópio óptico (MO) Leica 

DMLM do Centro de Desenvolvimento de Materiais Metálicos (CDMatM) do Centro 

Universitário da Fundação Educacional Inaciana Pe. Saboia de Medeiros (FEI), MO Olympus 

BX60M e em microscópio eletrônico de varredura (MEV) Philips XL-30 pertencentes ao 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais da EPUSP e MEV Philips XL-30 

pertencente ao Centro de Pesquisa da ArcelorMittal Inox Brasil. Os exames em MEV tiveram o 

objetivo de identificar a morfologia da superfície submetida à corrosão, e de identificar, através 

da técnica EDS (espectroscopia de energia dispersiva), os microconstituintes nas amostras 

polidas metalograficamente. 

 

Para revelação da microestrutura do aço 444 utilizou-se o reativo Vilella, cuja composição 

química é 1g de ácido pícrico (C6H3N3O7), 100ml de álcool etílico (CH3CH2OH), 5ml de ácido 
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clorídrico (HCl). (VANDER VOORT; LUCAS, 2004). O ataque foi interrompido com água, e a 

superfície de observação, seca usando-se álcool etílico e jato de ar quente. Os corpos-de-prova 

atacados foram observados em MO. 

 

4.3.1.1.PRÁTICA A DA NORMA ASTM A262 

Este ensaio em ácido oxálico segue o procedimento da prática A da norma ASTM A262 para 

aços inoxidáveis austeníticos. As amostras para realização do mesmo foram lixadas até #600 e 

polidas até diamante 1µm e para finalizar o acabamento utilizou-se sílica coloidal para obter uma 

superfície polida com 0,6 µm. Em seqüência as amostras foram atacadas com ácido oxálico, ou 

seja, uma solução aquosa de 10% H2C2O4.2H2O, preparada com água destilada e deionizada e 

reagente padrão analítico, com a aplicação de uma densidade de corrente de 1A/cm2, durante 90s. 

 

Este ensaio foi realizado com o auxílio do potenciostato PAR-273A acoplado a 

microcomputador, utilizando 700ml de solução de ácido oxálico. Como eletrodo de referência foi 

utilizado o eletrodo de calomelano saturado (ECS), empregando-se um capilar de Luggin 

contendo solução saturada de KCl como ponte salina. O contra eletrodo consistiu de um fio de 

platina de 1 mm de diâmetro enrolando na forma de espiral e imerso no eletrólito. O eletrodo de 

trabalho é o próprio corpo-de-prova embutido em baquelite, rosqueado a uma haste de aço 

inoxidável para fins de contato elétrico e sustentação. O isolamento foi possível utilizando-se um 

tubo de vidro vedado na extremidade com fita de teflon, a Figura 4.2 mostra um esquema do 

arranjo experimental dos ensaios. 
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Figura 4.2: Esquema de arranjo experimental para os ensaios prática A, W e polarização 

potenciodinâmica em H2SO4. (MAGRI, 1995) 
 
 
 

4.3.1.2.PRÁTICA W DA NORMA ASTM A763 

Este ensaio em ácido oxálico segue o procedimento da prática W da norma ASTM A763 para 

aços inoxidáveis ferríticos. Todo o procedimento é idêntico ao da prática A da norma ASTM 

A262, citada anteriormente. 

 

O mesmo equipamento descrito no item anterior foi utilizado para realização do ensaio (Figura 

4.2). 
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4.3.2. ENSAIOS EM 0,5M H2SO4 

Perda de massa 

Para determinar a resistência à corrosão generalizada foram realizados ensaios de perda de massa 

em solução de 0,5M H2SO4, a temperatura ambiente (23±2)oC com os aços inoxidáveis ferrítico e 

austeníticos deste estudo. A solução foi preparada com reagente padrão analítico e água destilada 

e deionizada, e foram utilizadas na condição naturalmente aerada. Os materiais utilizados para 

este ensaio foram chapas laminadas a quente com acabamento de lixa #600, 444-LL, 304L-LL e 

316L-LL. 

 

Antes da imersão as amostras foram medidas com paquímetro para cálculo da área exposta e em 

seguida foram pesadas em uma balança de precisão analítica, da marca Quimis (precisão 

0,0001g) pertencente ao LPE/EPUSP, para posteriormente serem imersas na solução. As 

amostras têm aproximadamente 3mm x 10mm x 10mm (Figura 4.3), e foi feito um furo, com 

furadeira, em uma das bordas para que fosse possível pendurá-las, através de fio de nylon, com 

uma haste para que todas as faces das amostras ficassem expostas à solução nas mesmas 

condições. (Figura 4.3) 
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(a)       (b) 

Figura 4.3: (a) Amostra utilizada para realização dos ensaios de perda de massa em H2SO4, 

lixadas até lixa #600. (b) Béquer com a amostra em suspensão por fio de nylon, permitindo que 

toda a superfície esteja em contato com o eletrólito. 

 
 
Foram ensaiadas cinco amostras para cada um dos seguintes tempos de 10min, 20min, 40min, 

80min, 160min e 320min, a temperatura ambiente (23±2)°C. Após o tempo de imersão, as 

amostras foram retiradas da solução, lavadas, enxugadas e pesadas novamente. 

 

Curvas de Polarização Potenciodinâmica 

Para os ensaios de polarização potenciodinâmica utilizou-se a mesma solução de  

0,5M H2SO4, nas mesmas condições descritas para o ensaio de perda de massa. Após no máximo 

cinco ensaios as soluções formam descartadas, para evitar contaminações.  

 

Com o auxílio do potenciostato PAR 273A da Princeton Applied Research, conectado a 

microcomputador controlado pelo Software Eletrochemistry PowerSuite que realizou o controle 

do ensaio e coletou os resultados, puderam-se levantar as curvas de polarização 

potenciodinâmica. O equipamento utilizado foi o mesmo descrito anteriormente no item 4.3.1.1, 

conforme Figura 4.2. para os aços austeníticos e para o ferrítico foi utilizada a célula plana. Como 

para a célula plana não havia um eletrodo igual ao utilizado na célula convencional (eletrodo de 
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calomelano saturado – ECS), utilizou-se um eletrodo de Ag/AgCl. Para comparar os resultados 

obtidos com estes dois eletrodos de referência , estabeleceu-se uma relação que pudesse ser 

utilizada na correção dos  seus valores. Tem-se que EEH = EECS + 241mV (NACE 

INTERNATIONAL - RESOURCE CENTER disponível em www.nace.org, consulta em 

30/04/2008) e que EEH = EEAg + 197mV (de acordo com o fabricante), desta forma pode-se 

concluir que a diferença de potencial teórica, em módulo, em  entre eles é 44mV. 

 

A relação entre os dois eletrodos é, portanto: EECS = EAg/AgCl - 44 (mV) 

 

Imediatamente após lixamento até obter uma superfície com acabamento propiciado por lixa de 

granulação #600, as amostras foram secas com álcool etílico absoluto e jato de ar quente; em 

seguida, foram imersas na solução 0,5M H2SO4, naturalmente aerada, iniciando a polarização em 

após 5 minutos, partindo de 300mV abaixo do potencial de circuito aberto (ou potencial de 

corrosão) até +1600VECS e +1200mVAg/AgCl, com uma velocidade de varredura de potencial de 

1mV/s. Os ensaios foram repetidos no mínimo três vezes por condição, para garantir 

reprodutibilidade estatística dos resultados. A temperatura de ensaio foi mantida em (23±2)oC.  

 

4.3.3. ENSAIOS EM MEIOS CONTENDO ÍONS CLORETO (3,5%NaCl e 10%FeCl3) 

Ensaio de Polarização Potenciodinâmica Cíclica em 3,5%NaCl 

Para realização destes ensaios foi necessária a utilização de uma célula eletroquímica plana em 

substituição à descrita na Figura 4.2, com o objetivo de analisar a influência do acabamento 

superficial. Nesta célula foi utilizado como eletrodo de referência o eletrodo de prata / cloreto de 

prata (Ag/AgCl). Como contra-eletrodo, empregou-se uma rede quadrada de platina com 
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aproximadamente 2cm de lado. Neste caso o eletrodo de trabalho é o próprio corpo-de-prova que 

foi fixado na célula plana, conforme  Figura 4.4. A célula foi então preenchida com 

aproximadamente 300ml de solução de 3,5% NaCl, naturalmente aerada. 

 

Após 300s de exposição da amostra à solução, iniciava-se a polarização a partir do potencial de 

circuito aberto (ou de corrosão), realizando varredura contínua e ascendente do potencial, com 

uma velocidade de varredura de 1mV/s, revertendo o sentido da varredura quando a densidade de 

corrente atingia 10-3 A/cm2; o ensaio encerra-se quando se atinge potencial igual ao potencial 

inicial. No final da polarização, os corpos-de-prova foram lavados com água destilada e 

deionizada, sendo então secos com álcool etílico absoluto e jato de ar quente, para posterior 

observação por microscopia óptica e eletrônica de varredura. Os ensaios foram repetidos dez 

vezes por amostra, e a temperatura de ensaio foi mantida em (23±2)oC.  

 

Este ensaio foi realizado para todas as condições de acabamento em estudo descritas na Tabela 

4.2. 
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Figura 4.4- Representação esquemática da célula plana naturalmente aerada        

(CORDEIRO, 2001). 
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5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO 

5.1. CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

Primeiramente estão apresentados os resultados dos exames metalográficos em microscópio ótico 

(MO) do aço 444, sem ataque e atacado com reagente Vilella, além dos exames e análises em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) para identificação das fases presentes. Este aço 

também foi submetido à prática W da norma ASTM A 763, 1986. Em seguida estão apresentados 

os resultados dos aços 304L e 316L, cuja microestrutura foi examinada sem ataque e com ataque 

eletrolítico da prática A da norma ASTM A 262, 2002.  

 

5.1.1. AÇO 444 

As micrografias da Figura 5.1, obtidas em MO do aço 444, tal como recebido de Usina, mostram 

a presença de inclusões e / ou outras fases dispersas na matriz. 
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(a) 

(b) 

Figura 5.1: Micrografias do aço 444, polido com sílica coloidal, sem ataque, examinado em MO. 

Nota-se a presença de inclusões e outra(s) fase(s), discutidas mais adiante, na matriz ferrítica e, 

além disso, já se notam alguns dos contornos de grãos ferríticos. 

 

Após ataque com reagente Vilella o exame metalográfico revelou a presença de grãos 

recristalizados de ferrita. Ainda é possível observar a presença de inclusões (Figura 5.2). 
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(a) 

(b) 

Figura 5.2: Micrografia do aço 444, polido com sílica coloidal e atacado com reagente Vilella. 

Nota-se em (a) microestrutura de grãos recristalizados de ferrita. Em (b) notam-se precipitados 

no interior e nos contornos de grãos.  

 

Para um melhor detalhamento dos microconstituintes desse material, procedeu-se a exames em 

MEV, juntamente com microanálise de espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Tal 

procedimento foi realizado com a superfície sem ataque, polida até 1µm. Na Figura 5.3 (a), (b) e 

(c) verifica-se a presença de microconstituintes dispersos pela matriz, com diferentes aumentos. 
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(a) 

 (b) (c) 

Figura 5.3: Imagem de elétrons retroespalhados  do aço 444, polido com pasta de diamante até 

1µm, sem ataque, examinado em MEV. Nota-se a presença de precipitados e  outra(s) fase(s) em 

(a). Em (b) e em (c) regiões de microanálises por EDS dos pontos 1 (P1) e 2 (P2) - 5000x – 

Figura 5.4. 

 

Através de microanálise por EDS constatou-se que estas fases são principalmente ricas no 

elemento Ti. (Figura 5.4 e Tabela 5.1)  

20µm 20µm 

300µm 
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Figura 5.4:Microanálise por EDS do aço 444 polido com pasta de diamante até 1µm, sem 

ataque, pontos identificados na Figura 5.3. Nota-se nos espectros dos precipitados, a presença 

predominante de Ti, o que indica a possível presença de compostos de Ti (nitretos, óxidos, 

carbonetos ou fases contendo Fe e Cr). 
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Na Tabela 5.1 têm-se os percentuais em peso dos elementos identificados nos pontos analisados 

da Figura 5.3, ou seja, P1, P2 e metal base – MB. 

 

Tabela 5.1: Resultado de microanálise por EDS dos pontos analisados (P1), (P2) e (MB)          

em %peso 

 

P1 – 444 P2 - 444 MB - 444 
Elemento %peso Elemento %peso Element %peso 

C* 9,9 C* --- C* --- 
O* 16,3 O* 32,3 O* 1,8 
Si --- Si --- Si 0,4 
Mg 0,5 Mg 0,4 Mg --- 
Al 0,8 Al 6,0 Al --- 
Ca --- Ca 0,5 Ca --- 
Ti 47,4 Ti 51,4 Ti --- 
Cr 5,5 Cr 1,3 Cr 17,8 
Fe 19,6 Fe 2,8 Fe 78,3 
Mo --- Mo --- Mo 1,7 
Zr --- 

 

Zr 5,3 

 

Zr --- 
*Valores sujeitos a imprecisão 

 

Tanto no ponto 1 – P1, quanto no ponto 2 – P2 podem-se notar aproximadamente 50% em peso 

de Ti, ou seja, pode-se concluir que as fases presentes na matriz ferrítica são ricas em Ti. No caso 

do P1, pode-se notar certa quantidade de C e O, o que sugere que a fase identificada trata-se de 

uma inclusão de óxido de Ti, carboneto de Ti, ou até mesmo um óxido de Ti ou Fe devido a 

quantidade relevante de identificada deste elemento. 

 

Por sua vez, no ponto 2- P2 identificou-se além do Ti, certa quantidade de Al e Zr, ligado a 

oxigênio, ou seja, deve-se tratar de um óxido de Ti, Al ou Zr. No entanto, vale lembrar que esta 

técnica não resulta em dados precisos quando os elementos são C, O ou N. Logo, pode-se 
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concluir que além do que já foi suposto anteriormente existe a possibilidade de que as fases 

precipitadas sejam nitretos ou até carbonitretos de Ti.  

 

Já o espectro obtido para a matriz, está coerente com a composição química do aço apresentando 

os elementos Ti, Nb numa condição não detectável. O elemento Nb não aparece nos resultados, 

mas está presente, em pequena quantidade, no entanto seu pico de energia é muito próximo ao do 

Mo, logo pode haver certa confusão nos resultados. 

 

A baixa quantidade de Cr presente nestas fases elimina a possibilidade de que a mesma seja 

identificada como fase sigma.  

 

Com tais informações, pode-se concluir que possivelmente trata-se de nitreto ou carbonitreto de 

Ti; ou ainda óxido de Ti. 

 

5.1.1.1.PRÁTICA W 

Além dos resultados obtidos acima, têm-se os resultados da prática W da norma ASTM A763 – 

86, cujo objetivo é revelar a presença de fases ricas em Cr, ou seja, carbonetos ou nitretos de Cr 

(Figura 5.5). 

 

Como resultado pode-se notar a presença de degraus nas regiões dos contornos de grão, o que 

identifica a ausência de precipitados ricos em cromo. Tal resultado já era de se esperar devido à 

baixa quantidade de intersticiais presentes na composição química do material. Para 

complementar as análises seguem análises de MEV após prática W. 



 

 

72 

(a) 

(b) 

Figura 5.5: Micrografias após prática W do aço 444, polido com sílica coloidal. (a) Nota-se uma 

microestrutura de grãos recristalizados de ferrita e a presença de degraus na região do contorno 

de grão, ou seja, ausência de ataque intergranular.. 
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(a) 
 

(b) 
Figura 5.6: Imagem de elétrons secundários do aço 444, após prática W, polido com sílica 

coloidal. Nota-se a presença de precipitados e  outra(s) fase(s) em (a) e (b). 

 

A Figura 5.7 apresenta o espectro da partícula da Figura 5.6(b), confirmando que as fases 

dispersas na matriz ferrítica são ricas em Ti. 
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Figura 5.7: Espectro de microanálise por EDS da Figura 5.6 (b), fase rica em Ti. 

 

A Figura 5.5, obtida em MO após ataque com ácido oxálico, apresenta vários pontos pretos que 

sugerem a presença de cavidades. Após os exames em MEV, verificou-se que estes pontos são as 

partículas ricas em Ti e que algumas cavidades podem surgir devido a corrosão da matriz ferrítica 

seguida de desprendimento da partícula. A prática W não dissolveu as partículas ricas em Ti. 

 

5.1.1.2.TRATAMENTO TÉRMICO EM LABORATÓRIO 

Parte das amostras de aço 444 foram solubilizadas em laboratório para ensaios específicos deste 

trabalho. A Figura 5.8 mostra as micrografias sem ataque para o aço 444-SL, onde se pode notar 

uma aparência muito semelhante a do material sem tratamento térmico, ou seja, presença de 

inclusões ou outras fases dispersas na matriz. 
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(a) 

 (b) 

 

Figura 5.8: Superfície do aço 444-SL, polido com sílica coloidal, sem ataque, examinado em 

MO. Nota-se a presença de outra(s) fase(s) na matriz ferrítica, como no 444.  

 

Tal como para o material sem tratamento térmico, com o objetivo de maior detalhamento dos 

microconstituintes, procedeu-se a exames em MEV, juntamente com microanálise por EDS. Tal 

procedimento foi realizado com a superfície sem ataque, polida até 1µm. Na Figura 5.9 (a) e (b) 

verifica-se a presença de microconstituintes dispersos pela matriz. 
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(a) (b)  

Figura 5.9: Imagem de elétrons retroespalhados  do aço 444-SL, polido com pasta de diamante 

até 1µm, sem ataque, examinado em MEV. Nota-se a presença de precipitados na matriz ferrítica 

em (a). Em (b) regiões das microanálises EDS dos pontos 1 (P1); 2 (P2) e metal base (MB) - 

5000x. 

 

Para o material tratado termicamente, 444-SL, também se constatou após  microanálise por EDS 

que estas fases são principalmente ricas no elemento Ti, com um pico significativo de Nb. 

(Figura 5.10 e Tabela 5.2) 

 

 

 

 

 
 

 

300µm 20µm 
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Figura 5.10: Microanálise por EDS do aço 444-SL polido com pasta de diamante até 1µm, sem 

ataque, pontos identificados na Figura 5.3. Nota-se nos espectros, a presença predominante de 

Ti, sendo que a principal diferença, em relação ao aço 444 – tratado em Usina –                          

é a presença de Nb. 
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Tabela 5.2: Resultado de microanálise por EDS dos pontos analisados (P1), (P2) e (MB) em 

%peso 

 

P1 – 444-SL P2 – 444-SL MB – 444-SL 
Elemento %peso Elemento %peso Elemento %peso 

N* 14,4 N* 15,3 N* --- 
O* --- O* --- O* 1,9 
Si --- Si --- Si 0,4 
Ti 57,5 Ti 68,9 Ti --- 
Cr 5,6 Cr 3,2 Cr 17,8 
Fe 16,5 Fe 8,6 Fe 78,1 
Mo --- Mo --- Mo 1,8 
Nb 6,0 

 

Nb 4,0 

 

Nb --- 
*Valores sujeitos a imprecisão. 
 

 

Neste caso, a análise também identificou alta quantidade de N, logo se pode concluir que se trata 

de TiN.  

 

Ressalta-se a observação de Nb nessas fases. Para o caso do material tratado em Usina – aço 444 

(Tabela 5.1) não foi observada a presença de Nb. Provavelmente, este elemento estava 

precipitado como carboneto ou nitretos finamente dispersos. No entanto, com o tratamento a 

970°C parte do Nb pode ter precipitado juntamente como o Ti formando mais nitretos e/ou fases 

intermetálicas. 

 

5.1.1.3.PRÁTICA W 

Além dos resultados obtidos acima, têm-se os resultados da prática W da norma ASTM A763 – 

86, cujo objetivo é revelar a presença de fases ricas em Cr, ou seja, carbonetos ou nitretos de Cr 

nos contornos de grão. (Figura 5.11). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.11:Micrografias após prática W do aço 444-SL, polido com sílica coloidal. (a) e (b) 

presença de degraus na região do contorno de grão, ou seja, ausência de ataque intergranular.  

 

Tanto o material sem tratamento térmico quanto o com tratamento apresentaram a mesma 

microestrutura, além de degraus na região dos contornos de grão, ou seja, ausência de ataque 

intergranular, a grande diferença entre as duas amostras foi que após tratamento os grãos 

cresceram como se pode notar ao comparar as micrografias. (Figura 5.5 e Figura 5.11). Para 
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complementar as análises para esta condição também se realizaram análises em MEV após 

prática W. 

(a) 

 

(b) 
Figura 5.12: Imagem de elétrons secundários do aço 444, após prática W, polido com sílica 

coloidal. Nota-se a presença de precipitados e  outra(s) fase(s) em (a) e (b). 

 

A Figura 5.13 apresenta o espectro das partículas da Figura 5.12(b), confirmando que as fases 

dispersas na matriz ferrítica também são ricas em Ti, tal como para o 444, sem tratamento 

térmico. 

P1 

P2 
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Figura 5.13: Espectro de microanálise por EDS da Figura 5.12(b), ponto 1(P1) e ponto 2(P2), 

fases ricas em Ti. 

 

A mesma discussão feita para o 444, pode ser feita para o 444-SL, ou seja, a Figura 5.11 obtida 

em MO após ataque com ácido oxálico, apresenta vários pontos pretos que sugerem a presença de 

cavidades. Após os exames em MEV, verificou-se que estes pontos são as partículas ricas em Ti 

e que algumas cavidades podem surgir devido à corrosão da matriz ferrítica seguida de 

desprendimento da partícula. A prática W não dissolveu as partículas ricas em Ti. Por sua vez, o 

tratamento térmico não dissolveu as partículas iniciais ricas em Ti, mas pode ter permitido a 

alteração de sua composição química, devido à presença do elemento Nb. Visivelmente, a única 

alteração foi o crescimento de grão. 

P1 

P2 
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5.1.2. AÇO 304L 

Nas Figuras 5.14 a 5.26 estão apresentados os resultados da caracterização microestrutural para o 

aço inoxidável austenítico tipo 304L. As amostras foram examinadas na condição polida sem 

ataque em microscópio óptico. Para revelação da microestrutura optou-se pelo ataque eletrolítico 

prática A da norma ASTM A262 – 02a.  

(a) 

(b) 

Figura 5.14: Micrografias do aço 304L, polido com sílica coloidal, sem ataque, examinado em 

microscópio óptico. Apesar da superfície sem ataque, nota-se a presença de grãos 

recristalizados de austenita e maclas.  
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Dando seqüência a microanálise por EDS, pode-se notar na Figura 5.15 e Tabela 5.3 que estas 

fases são ricas em Cr, Fe, Mn,, Al, Ca e em alguns casos S, ou seja, conforme já se esperava, tudo 

indica que se tratam de inclusões de óxidos e sulfeto. 

 

(a) (b) 

 

Figura 5.15: Imagem de elétrons retroespalhados  do aço 304L, polido com pasta de diamante 

até 1µm, sem ataque, examinado em MEV. Nota-se a presença de precipitados e  outra(s) fase(s) 

ainda não identificada(s) na matriz austenítica em (a). Em (b) tem-se as regiões de microanálise 

por EDS dos pontos 1 (P1); 2 (P2) e metal base (MB) - 10000x. 

 
 

Tabela 5.3: Resultado de microanálise por EDS dos pontos analisados (P1), (P2) e (MB) em 

%peso 
P1 – 304L P2 – 304L MB – 304L 

Elemento %peso Elemento %peso Elemento %peso 
O* 23,1 O* 21,3 O* 1,4 
Mg 1,2 Mg 1,0 Mg --- 
Al 4,2 Al 3,3 Al --- 
Si 0,6 Si 0,9 Si 0,6 
S --- S 1,6 S --- 

Ca 0,2 Ca 0,4 Ca --- 
Ti 2,0 Ti 2,3 Ti --- 
Cr 31,7 Cr 28,6 Cr 18,2 
Mn 18,7 Mn 19,8 Mn 1,6 
Fe 17,1 Fe 19,5 Fe 70,9 
Ni 1,2 

 

Ni 1,3 

 

Ni 7,3 
* Valores sujeitos a imprecisão. 

300µm 10µm 
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Figura 5.16: Microanálise por EDS do aço 304L polido com pasta de diamante até 1µm, sem 

ataque, pontos identificados na Figura 5.11. Nota-se nos espectros, a presença de Cr, Fe, Mn, 

Al, Ca e em alguns casos S, todos estes, elementos formadores de inclusões de óxido e sulfeto. 
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5.1.2.1.PRÁTICA A 

Dando seqüência a caracterização microestrutural do material 304L seguem fotos das amostras 

após ataque com ácido oxálico,  prática A, da norma ASTM A262-02a, para identificação de 

fases ricas em Cr, nas Figuras 5.17 (a) e (b). 

(a) 

(b) 

Figura 5.17: Micrografia do aço 304L após prática A. Nota-se em(a) microestrutura de grãos 

recristalizados de austenita além da presença de maclas. Em (b) com maior aumento, nota-se a 

presença de degraus, o que indica a ausência de precipitação intergranular de carbonetos de Cr.  
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A ausência de valas e presença de degraus significa que não há fases ricas em cromo precipitadas 

nos contornos de grão. 

 

5.1.2.2.TRATAMENTO DE SOLUBILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO 

O mesmo procedimento de solubilização em laboratório realizado para o aço 444, também foi 

realizado para o aço 304L conforme já descritos em materiais e métodos. O exame em MO do 

material sem ataque (Figura 5.18), revelou que não há diferença significativa na microestrutura 

quando comparado ao material tal como recebido. 

(a) 

(b) 

Figura 5.18: Micrografias do aço 304L-SL, polido com sílica coloidal, sem ataque, examinado 

em microscópio óptico. Nota-se a presença de grãos recristalizados de austenita e maclas.  
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Tal como para o 304L, para o 304L-SL também se realizou  microanálise por EDS (Figura 5.19 e 

Tabela 5.4). As inclusões observadas são ricas em Cr, Fe, Mn, Al, Ca provavelmente na forma de 

óxidos. 

(a) (b) 

Figura 5.19: Imagem de elétrons retroespalhados  do aço 304L-SL, polido com pasta de 

diamante até 1µm, sem ataque, examinado em MEV. Nota-se a presença de inclusões na matriz 

austenítica em (a). Em (b) regiões de microanálise por EDS  das inclusões: pontos 1 (P1); 2 (P2) 

e metal base (MB) - 5000x. 

 
 
Tabela 5.4: Resultado de microanálise por espectroscopia EDS dos pontos analisados (P1), (P2) 

e (MB) em %peso 

 
P1 – 304L-SL P2 – 304L-SL MB – 304L-SL 

Elemento %peso Elemento %peso Elemento %peso 
O* 20,6 O* 10,3 O* 1,7 
F 1,0 F --- F --- 

Mg 1,1 Mg 0,6 Mg --- 
Al 4,6 Al 1,2 Al --- 
Si 1,7 Si 4,4 Si 0,5 
S 0,3 S --- S --- 

Ca 0,5 Ca 1,3 Ca --- 
Ti 1,0 Ti --- Ti --- 
V 0,3 V --- V --- 
Cr 26,0 Cr 15,9 Cr 18,4 
Mn 15,2 

 

Mn 4,5 Mn 1,7 
Fe 25,6  Fe 56,0 Fe 69,8 
Ni 2,1  Ni 5,8 

 

Ni 7,9 
* Valores sujeitos a imprecisão. 

 

300µm 20µm 
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Figura 5.20: Microanálise por EDS do aço 304L-SL polido com pasta de diamante até 1µm, sem 

ataque, pontos identificados na Figura 5.15. Nota-se nos espectros, a presença de elementos Cr, 

Fe, Mn, Al, Ca que são formadores de inclusões. 
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O elemento F, não deveria estar presente, no entanto trata-se de um resíduo de pó fluxante 

utilizado na Aciaria durante o processo de lingotamento. 

 

5.1.2.3.PRÁTICA A 

O mesmo ensaio para identificação de fases ricas em Cr feito para o material tal como recebido 

também foi realizado para amostras de 304L – SL (Figura 5.21). 

(a) 

 

 (b) 

Figura 5.21: Micrografia do aço 304L-SL após prática A. Nota-se em(a) microestrutura de 

grãos recristalizados de austenita e presença de maclas. Em (b) nota-se  a presença de degraus, 

o que indica a ausência de precipitação intergranular de carbonetos de Cr.  
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5.1.3. AÇO 316L 

As amostras de aço 316L foram examinadas nas mesmas condições descritas para o 304L, ou 

seja, foram polidas até sílica coloidal – 0,6 µm - e examinadas sem ataque em microscópio 

óptico, conforme Figura 5.22. Para revelação da microestrutura também se optou pelo ataque 

eletrolítico prática A da norma ASTM A262-02a. 

 

Figura 5.22: Micrografias do aço 316L, polido até etapa com sílica coloidal, sem ataque, 

examinado em microscópio óptico. Nota-se a presença de grãos recristalizados de austenita e 

maclas tal como no 304L sem ataque. 

 

Dando seqüência a caracterização microestrutural, a seguir têm-se resultados de microanálise por 

EDS para o 316L (Figuras 5.23, 5.24 e Tabela 5.5). 
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(a) 

(b) (c) 

Figura 5.23:  Imagem de elétrons retroespalhados  do aço 316L, polido com pasta de diamante 

até 1µm, sem ataque, examinado em MEV. Nota-se a presença de inclusões na matriz austenítica 

em (a). Em (b) e (c) regiões de microanálise por EDS dos pontos 1 em b - P1(b); 1 em c - P1(c) e 

metal base (MB) – 10000x. 

 

Tabela 5.5: Resultado de microanálise por espectroscopia EDS dos pontos analisados P1(b), 

P1(c) e (MB) em %peso 
P1(b) – 316L P1(c) – 316L MB – 316L 

Elemento %peso Elemento %peso Elemento %peso 
O* 15,1 O* 11,7 O* 1,2 
Mg 0,6 Mg  0,3 Mg  --- 
Al 2,3 Al  1,7 Al  --- 
Si 2,9 Si  3,9 Si  0,7 
S 1,1 S --- S --- 
Ca 0,5 Ca  0,6 Ca  --- 
Ti 2,7 Ti  0,4 Ti  --- 
Cr 17,0 Cr  15,3 Cr  17,3 
Mn 11,5 Mn  7,0 Mn  1,7 
Fe 40,9 Fe  51,0 Fe  68,0 
Ni 5,4 Ni  6,4 Ni  9,0 
Mo --- 

 

Mo  1,7 

 

Mo  2,1 
* Valores sujeitos a imprecisão 

 

10µm 10µm 

300µm 
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Figura 5.24: Microanálise por espectroscopia EDS do aço 316L polido com pasta de diamante 

até 1µm, sem ataque, pontos identificados na Figura 5.23. Nota-se nos espectros, a presença de 

Al, Si, Ca, Cr, Mn e Fe que provavelmente estão na forma de óxidos.  
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Tal como para o 304L, para o 316L também se pode concluir que o aço 316L possui inclusões de 

óxidos de Al, Si, Ca, Cr, Mn e Fe ou, eventualmente, de sufetos. 

 

5.1.3.1. PRÁTICA A 

Para finalizar a caracterização microestrutural dos materiais seguem fotos na Figura 5.25 das 

amostras de 316L após ataque com ácido oxálico, prática A, da norma ASTM A262, 2002. 

(a)  

(b) 

Figura 5.25: Micrografia do aço 316L após prática A. Nota-se em(a) microestrutura de grãos 

recristalizados de austenita além da presença de maclas. Em (b) a presença de degraus, 

indicando a ausência de precipitação intergranular de carbonetos de Cr.  
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Assim como o resultado obtido para o 304L, este material também revelou degraus o que indica a 

ausência de precipitados ricos em cromo nas regiões de contornos de grão. 

 

5.1.3.2.TRATAMENTO DE SOLUBILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO  

O mesmo procedimento de solubilização em laboratório realizado para os aços 444 e 304L 

também foi realizado para o aço 316L conforme já descritos em materiais e métodos (Figura 

5.26). O exame em MO do material sem ataque, revelou que não há diferença de microestrutura 

significativa, quando comparado ao material tal como recebido.  

 
Figura 5.26: Micrografias do aço 316L-SL, polido até 1µm, sem ataque, examinado em 

microscópio óptico. Nota-se a presença de maclas. 

 

Para finalizar a caracterização microestrutural, a seguir têm-se resultados de microanálise por 

EDS para o 316L-SL (Figuras 5.27, 5.28 e Tabela 5.6). 
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 (a) (b) 
 

Figura 5.27: Imagem de elétrons retroespalhados  do aço 316L-SL, polido com pasta de 

diamante até 1µm, sem ataque, examinado em MEV. Nota-se a presença de inclusões na matriz 

austenítica em (a). Em (b) e (c)  regiões de microanálise por EDS dos pontos 1 (P1); 2 (P2) e 

metal base (MB) - 10000x. 

 

 

Tabela 5.6: Resultado de microanálise por espectroscopia EDS dos pontos analisados (P1), (P2) 

e (MB) em %peso 

 
P1 – 316L - SL P2 – 316L - SL MB – 316L - SL 

Elemento %peso Elemento %peso Elemento %peso 
O* 19.7 O* 14.9 O* 1,7 
Mg 1.3 Mg  1.7 Mg  --- 
Al 1.7 Al  0.6 Al  --- 
Si 8.1 Si  8.2 Si  0,6 
S 0.4 S 0.7 S --- 
Ca 3.0 Ca  2.0 Ca  --- 
Ti 1.4 Ti  0.5 Ti  --- 
Cr 16.6 Cr  14.2 Cr  16,9 
Mn 16.1 Mn  11.7 Mn  1,7 
Fe 28.3 Fe  40.5 Fe  67,0 
Ni 3.4 Ni  5.0 Ni  10,0 
Mo --- 

 

Mo  --- 

 

Mo  2,1 
* Valores sujeitos a imprecisão 
 

 

 

 

 

 

300µm 10µm 
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Figura 5.28: Microanálise por espectroscopia EDS do aço 316L-SL polido com pasta de 

diamante até 1µm, sem ataque, pontos identificados na Figura 1.23. Nota-se nos espectros, a 

presença de Al, Si, Ca, Cr, Mn e Fe que provavelmente estão na forma de óxidos.  

 



 

 

97 

Tal como para o 316L, sem tratamento térmico em laboratório, para o 316L-SL também se pode 

concluir que o aço possui inclusões de óxidos de Al, Si, Ca, Cr, Mn e Fe ou, eventualmente, de 

sufetos. 

 

5.1.3.3.PRÁTICA A 

Tal como para as outras condições segue caracterização microestrutural das amostras de 316L-SL 

após ataque com ácido oxálico, prática A, da norma ASTM A262-02a (Figura 5.29). 

 (a) 

 (b) 

Figura 5.29: Micrografia do aço 316L-SL após prática A. Nota-se em(a) microestrutura de 

grãos recristalizados de austenita e presença de maclas. Em (b) nota-se  a presença de degraus, 

o que indica a ausência de precipitação intergranular de carbonetos de Cr.  
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Assim como o resultado obtido para o 316L sem tratamento, na condição solubilizada o 316L-SL 

também revelou degraus o que indica a ausência de precipitados ricos em cromo nas regiões de 

contornos de grão. 

 

5.2. RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM ÁCIDO SULFÚRICO 

5.2.1. ENSAIO DE PERDA DE MASSA 

Os ensaios de perda de massa em ácido sulfúrico foram realizados em amostras lixadas até lixa 

#600, isto é, os diferentes acabamentos superficiais dos aços não foram considerados nestes 

ensaios de corrosão. Isso porque a influência do acabamento superficial, sobre a resistência à 

corrosão generalizada, surgiria nos primeiros tempos de imersão, uma vez que em meio ácido a 

película passiva não é estável e a forma de corrosão é a generalizada, o que levaria ao consumo 

das primeiras camadas de metal sob efeito do acabamento superficial, até que o metal mais 

interno fosse atingido. Tem-se então, que, em função do tempo, as primeiras camadas de metal da 

superfície seriam dissolvidas e, após certo intervalo de tempo, a resistência à corrosão será 

dependente apenas da composição química e microestrutura do material. Pode-se então aceitar 

que, a princípio, as diferentes condições de superfície apresentarão a mesma seqüência de 

desempenho obtida para o acabamento de lixa #600. 

 

Sendo assim, os resultados de perda de massa em função do tempo de imersão em solução de 

0,5M H2SO4 estão apresentados na Tabela 5.7 e nas Figuras 5.30 a 5.32. 
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Tabela 5.7: Resultados dos ensaios de perda de massa em 0,5M deH2SO4 para os materiais 444-

LL,  304L-LL e  316L-LL respectivamente. 

 

444-LL 
tempo 

de 
imersão 

cp dimensões (mm) 
área 
(cm2) 

massa 
inicial 
mi-(g) 

massa 
final 

mf-(g) 

mi-mf 
(mg) 

(mi-mf)   
A (mg/cm2) 

01 17,10 19,90 2,70 8,80380 6,4895 6,4886 0,9 0,102228583 
02 17,36 17,96 2,76 8,18538 6,2738 6,2719 1,9 0,232121286 
03 15,90 16,50 2,86 7,10028 5,5996 5,5988 0,8 0,112671613 
04 17,70 17,06 2,56 7,81895 5,9304 5,9278 2,6 0,332525382 

10min 

05 16,38 15,70 2,74 6,90130 5,0500 5,0498 0,2 0,034776037 
01 18,00 19,22 2,76 8,97374 7,3623 7,3595 2,8 0,312021381 
02 15,50 16,44 2,72 6,83394 5,2808 5,2798 1,0 0,146328558 
03 16,56 18,10 2,64 7,82477 5,9237 5,9208 2,9 0,370618017 
04 16,34 15,60 2,76 6,86117 5,2279 5,2263 1,6 0,233196447 

20min 

05 16,20 18,90 2,74 8,04708 6,4983 6,4964 1,9 0,236110490 
01 14,68 16,44 2,86 6,60685 5,1144 5,1111 3,3 0,499481750 
02 17,56 19,16 2,74 8,74125 7,0528 7,0501 2,7 0,308880380 
03 19,56 17,16 2,56 8,59306 6,7372 6,7332 4,0 0,465492137 
04 15,50 16,10 2,70 6,69740 4,9794 4,9768 2,6 0,388210350 

40min 

05 14,30 16,98 2,72 6,55791 4,9346 4,9320 2,6 0,396467656 
01 17,43 17,87 2,75 8,17098 6,2494 6,2407 8,7 1,064743503 
02 15,73 15,84 2,78 6,73856 4,7065 4,7002 6,3 0,934918401 
03 15,98 15,29 2,86 6,67533 5,1885 5,1815 7,0 1,048637610 
04 16,26 16,21 2,85 7,12228 5,4292 5,4219 7,3 1,024952396 

80min 

05 16,37 15,92 2,80 7,02045 5,4176 5,4090 8,6 1,224993049 
01 16,80 19,93 2,65 8,64317 7,0038 6,9859 17,9 2,070999413 
02 16,59 18,92 2,80 8,26622 6,4593 6,4426 16,7 2,020271428 
03 17,51 21,33 2,73 9,59043 7,7283 7,7084 19,9 2,074985168 
04 16,54 15,87 2,83 7,08420 5,5723 5,5577 14,6 2,060923729 

160min 

05 17,70 17,22 2,59 7,90474 5,8782 5,8620 16,2 2,049404306 
01 16,00 16,22 2,54 6,82718 4,9867 4,9544 32,3 4,731092329 
02 15,60 16,50 2,84 6,97128 5,5338 5,5007 33,1 4,748052008 
03 15,54 16,38 2,70 6,81458 5,1443 5,1129 31,4 4,607764759 
04 15,68 16,96 2,68 7,06816 5,2437 5,2111 32,6 4,612232887 

320min 

05 15,90 17,50 2,76 7,40868 5,8206 5,7857 34,9 4,710690703 
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304-LL 
tempo 

de 
imersão 

cp dimensões (mm) 
área 
(cm2) 

massa 
inicial 
mi-(g) 

massa 
final 

mf-(g) 

mi-mf 
(mg) 

(mi-mf) 
A 

(mg/cm2) 
01 15,10 16,69 2,71 6,76340 5,1243 5,1244 -0,1 -0,01478547 
02 15,67 16,24 2,60 6,74894 4,8784 4,8787 -0,3 -0,04445145 
03 16,60 15,34 2,81 6,88791 5,3163 5,3164 -0,1 -0,0145182 
04 15,45 16,91 2,92 7,11501 5,6191 5,6191 0,0 0,0000000000 

10min 

05 14,96 16,16 2,89 6,63381 5,1418 5,1418 0,0 0,0000000000 
01 14,84 16,02 2,76 6,45821 5,0314 5,0312 0,2 0,030968343 
02 16,68 15,22 2,70 6,79999 5,2398 5,2396 0,2 0,029411799 
03 15,60 16,20 2,54 6,66984 4,8355 4,8353 0,2 0,029985727 
04 16,84 15,30 2,76 6,92717 5,5500 5,5499 0,1 0,014435914 

20min 

05 15,00 16,38 2,70 6,60852 5,0849 5,0849 0,0 0,000000000 
01 16,45 14,85 2,70 6,57585 5,0043 5,0043 0,0 0,000000000 
02 16,00 14,80 2,70 6,39920 4,9241 4,9237 0,4 0,062507813 
03 16,10 15,55 2,50 6,58960 4,7596 4,7594 0,2 0,030350856 
04 16,70 15,30 2,75 6,87020 5,4719 5,4718 0,1 0,014555617 

40min 

05 15,20 16,50 2,60 6,66440 5,1590 5,1587 0,3 0,045015305 
01 15,55 15,00 2,35 6,10085 4,7594 4,7594 0,0 0,000000000 
02 14,75 15,00 2,70 6,03150 4,9238 4,9240 -0,2 -0,03315925 
03 15,20 16,55 2,65 6,71395 5,1590 5,1587 0,3 0,044683085 
04 16,70 16,80 2,75 7,45370 5,4715 5,4722 -0,7 -0,09391309 

320min 

05 16,45 15,00 2,70 6,63330 5,0043 5,0042 0,1 0,015075453 

316-LL 
tempo 

de 
imersão 

cp dimensões (mm) 
área 
(cm2) 

massa 
inicial 
mi-(g) 

massa 
final 

mf-(g) 

mi-mf 
(mg) 

(mi-mf) 
A 

(mg/cm2) 
01 15,00 15,10 2,50 6,03500 4,3529 4,3528 0,1 0,016570008 
02 15,10 15,12 2,52 6,08933 4,3528 4,3529 -0,1 -0,01642217 
03 14,90 13,88 2,56 5,60978 4,0534 4,0531 0,3 0,053478071 
04 14,92 14,22 2,52 5,71190 4,1911 4,1909 0,2 0,035014594 

10min 

05 14,82 15,40 2,50 6,07556 4,3184 4,3182 0,2 0,032918776 
01 14,98 15,00 2,50 5,99300 4,3014 4,3011 0,3 0,050058401 
02 15,00 15,00 2,52 6,01200 4,3193 4,3192 0,1 0,016633400 
03 15,30 14,80 2,44 5,99768 4,2956 4,2952 0,4 0,066692454 
04 14,90 13,90 2,52 5,59372 4,0302 4,0301 0,1 0,017877191 

20min 

05 14,88 14,22 2,56 5,72179 4,1489 4,1487 0,2 0,034954084 
01 14,80 15,00 2,40 5,87040 4,2484 4,2480 0,4 0,068138457 
02 13,85 14,85 2,45 5,51975 3,9824 3,9820 0,4 0,072467050 
03 14,80 15,00 2,45 5,90020 4,2237 4,2232 0,5 0,084742890 
04 14,85 14,20 2,50 5,66990 4,0847 4,0846 0,1 0,017636995 

40min 

05 14,70 15,10 2,40 5,86980 4,2428 4,2424 0,4 0,068145422 
01 14,35 14,55 2,00 5,33185 4,1713 4,1714 -0,1 -0,01875521 
02 14,30 15,00 2,00 5,46200 4,1959 4,1960 -0,1 -0,01830831 
03 13,80 14,40 2,15 5,18700 4,0363 4,0361 0,2 0,038557933 
04 13,30 14,40 2,20 5,04920 3,9303 3,9311 -0,8 -0,15844094 

320min 

05 14,60 14,60 2,10 5,48960 4,1721 4,1722 -0,1 -0,01821626 
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444-LL

y = 0,0146x - 0,0971

r2 = 0,9955

vcorr = 0,0146 (mg/cm
2min)
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Figura 5.30: Perda de massa do aço inoxidável 444-LL  em 0,5M H2SO4, em função do tempo. 

(a) A inclinação da reta obtida por regressão linear fornece o valor da velocidade média de 

corrosão (vcorr); (b) Mesmo gráfico de (a) incluindo o resultado do ensaio de perda de massa 

após 24h . 
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304L-LL

y = -7E-05x + 0,0117

r2 = 0,2341

vcorr = -0,00007 (mg/cm
2min)
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Figura 5.31: Perda de massa do aço inoxidável 304L-LL  em 0,5M H2SO4, em função do tempo. 

Observa-se que não há perda de massa neste sistema; neste caso, a regressão linear é apenas 

ilustrativa. (a) Escala semelhante àquelas do aço 444-LL. (b) Mesmo gráfico de (a) em outra 

escala, mostrando a dispersão dos resultados. 

 



 

 

103 

316L-LL

y = -0,0001x + 0,0348

r2 = 0,3908

vcorr = -0,0001 (mg/cm2 min) = 0 (mg/cm2min) 
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Figura 5.32: Perda de massa do aço inoxidável 316L-LL  em 0,5M H2SO4, em função do tempo. 

Como no caso do aço 304L-LL, não há perda de massa e a regressão linear é apenas ilustrativa. 

(a) Escala semelhante àquelas do aço 444-LL. (b) Mesmo gráfico de (a) em outra escala, 

mostrando a dispersão dos resultados. 

 

Na Figura 5.30 tem-se a curva resultante dos ensaios para o aço 444-LL. Pode-se notar a 

característica linear da perda de massa em função do tempo. Para os aços 304L-LL e 316-LL não 

se observa perda de massa, logo não vale a mesma conclusão. Desta forma, no caso do aço 
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ferrítico em estudo, a inclinação da reta obtida corresponde à velocidade de corrosão deste 

material em 0,5M H2SO4. 

 

Após regressão linear dos pontos obtidos tem-se a seguinte equação de reta (Figura 5.30):  y = 

0,0146x - 0,0971, com r2 de 0,9955, o que garante a linearidade dos resultados. Na equação, 

deve-se substituir as variáveis x e y por ∆t e ∆m, respectivamente, sendo a inclinação da reta, a 

velocidade de corrosão da liga no meio em questão em mg.cm-2.min-1, cujo valor é 0,0146. 

 

Para futuras comparações com os ensaios de polarização potenciodinâmica é conveniente 

converter o resultado de 0,0146 mg.cm-2.min-1 obtido no ensaio de perda de massa em mA.cm-2. 

Para isto deve-se utilizar a lei de Faraday. No entanto, não é possível levar em conta todos os 

elementos que se dissolvem, por isso foi considerada apenas a reação de dissolução do ferro: Fe  

→  Fe++ + 2e. 

corr

3

M v.59,57
t

m
59,57

60

10

Eq

F

t

m
i =








∆
∆

⋅=⋅⋅
∆
∆

=  

onde: 

iM= velocidade de corrosão em mA.cm-2  

∆m = vcorr = velocidade de corrosão em mg.cm-2.min-1  
∆t 
 
∆m = diferença entre as massas: após e antes da imersão, por unidade de área da amostra 

∆t =  tempo de imersão da amostra considerada 

F = 1 Faraday = 96500 C 

Eq = equivalente eletroquímico do ferro em mg = (55850 / 2) mg = 27925mg 

Fazendo as devidas substituições têm-se para os resultados obtidos: 
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( ) )cm.mA(84,01046,159,57i 22
M

−− =×⋅=  

ou seja: 

icorr = 8,40 x 10-4 (A.cm-2) 

 

Os resultados mostram que os aços austeníticos 304L e 316L conservam a passividade quando 

imersos em 0,5M H2SO4, enquanto o aço ferrítico 444 sofre corrosão generalizada significativa.  

 

Nos austeníticos, principalmente para os valores iniciais, ou seja, para ensaios com menor tempo 

de imersão, observa-se dispersão nos resultados e em alguns casos nota-se até um ganho de 

massa, isto ocorre pois a perda de massa é tão pequena que o método utilizado, através de balança 

analítica, não tem condições de registrar. 

 

5.2.2. CURVAS DE POLARIZAÇÃO POTENCIODINÂMICA EM 0,5M H2SO4 

A polarização potenciodinâmica em solução 0,5M H2SO4 gerou curvas de potencial em função da 

densidade de corrente conforme se pode verificar nas Figura 5.33 a 5.35. Como no caso da perda 

de massa, apenas o acabamento de lixa #600 foi examinado.  

 

As curvas mostram que todos os materiais apresentaram a curva anódica com as regiões ativa, 

passiva e transpassiva. 
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Figura 5.33: Curvas de polarização de amostras de aço inoxidável ferrítico 444-LL em 0,5M 

H2SO4, velocidade de varredura 1mV/s. 

 

  
Figura 5.34: Curvas de polarização de amostras de aço inoxidável austenítico  

304L-LL em 0,5M H2SO4, velocidade de varredura 1mV/s. 

304L-LL 

444-LL 
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Figura 5.35: Curva de polarização de amostras de aço inox austenítico 316L-LL em 0,5M 

H2SO4, velocidade de varredura 1mV/s. 

 

As Figuras 5.33 a 5.35 apresentam o conjunto de três curvas para cada um dos aços num mesmo 

gráfico, em 0,5M H2SO4, nas condições descritas no item 4.3.2. Observa-se que o comportamento 

é distinto entre os aços, conforme já se esperava devido aos resultados obtidos através dos 

ensaios de perda de massa. Nota-se, ainda, a acentuada reprodutibilidade em cada tipo de 

material.  

 

 

 

 

 

 

 

316L-LL 
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Forma das curvas de polarização 

A Figura 5.36 apresenta a sobreposição das curvas obtidas para os diferentes aços. Pode-se  notar 

que os três materiais apresentam trechos catódicos, correspondentes à reação de hidrogênio. Após 

o trecho ativo (melhor definido para o aço 444-LL) os aços apresentam passivação, com 

densidades de corrente praticamente iguais e desestabilização também em potenciais próximos 

(cerca de 900mVECS), que provoca o aumento da densidade de corrente, para em seguida, em 

potenciais mais altos, apresentar a passivação secundária. 

 

Como os ensaios com o 444-LL foram realizados na célula plana com eletrodo Ag/Ag/Cl foi 

necessário transformar os potenciais obtidos para esta condição em calomelano saturado para que 

fosse possível sobrepor as curvas. A conversão foi feita através da fórmula  

EECS = EAg/AgCl - 44mV 
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Figura 5.36: Comparação entre curvas de polarização em 0,5M H2SO4 dos aços inoxidáveis 

316L-RD-LL, 304L-RD-LL e 444-RD-LL, com acabamento de lixa #600, com velocidade de 

varredura de 1mV/s. 

 

316L-LL 
304L-LL 
444-LL 
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Além disto a Figura 5.36 mostra que os aços se distinguem, de forma acentuada, no valor do 

potencial de corrosão estabelecido após o trecho catódico e na forma da transição do trecho ativo 

/ passivo. A nobreza (potencial de corrosão) do aço aumenta no sentido: 444, 304L e 316L. 

Provavelmente esse aumento de potencial de corrosão está associado aos elementos de liga 

presentes em cada material. O potencial de equilíbrio do Mo é maior que o do Ni que, por sua 

vez, é maior do que o do Fe, o que leva a resultante anódica para potenciais cada vez mais altos. 

 

O trecho ativo dos aços austeníticos é semelhante e bem menor que o trecho do aço ferrítico, 

indicando uma maior capacidade de passivação para os aços austeníticos. Esse resultado auxilia a 

interpretação das curvas obtidas nos ensaios de perda de massa, onde os aços austeníticos 

apresentaram comportamento passivo e/ou imune. De fato, pelos diagramas de Pourbaix, espera-

se corrosão ativa em meios ácidos para ligas Fe-Cr-Ni. Os valores dos potenciais de corrosão 

estão apresentados na Tabela 5.8 (os valores de E para o aço 444, cujo eletrodo de referência 

utilizado foi o de Ag/AgCl foi devidamente convertido segundo relação EECS = EAg/AgCl - 44mV, 

vide Materiais e Métodos) e indicados nos diagramas de Pourbaix da Figura 5.37, em função do 

pH da solução 0,6. Nota-se que, para todos os aços os quatro elementos de liga (Fe, Cr, Ni e Mo) 

encontram-se na região de formação de íons. Isto justifica a corrosão ativa nos aços inoxidáveis. 

De fato todos apresentaram trecho diferenciando apenas na sua extensão, que foi muito menor 

para o caso dos austeníticos. (WEST, 1986) 

 

 

 

 

 



 

 

110 

Tabela 5.8: Resultados dos potenciais de corrosão (Ecorr) lidos e transformados para o eletrodo 

de hidrogênio. 
 

Material Ecorr(ECS) Ecorr(EH) 
444-LL -0,541 -0,300 

304L-LL -0,444 -0,203 
Ecorr (V) 

316L-LL -0,338 -0,097 
 

 

 

Figura 5.37:Diagramas de Pourbaix do Cr, Fe, Ni e Mo, indicando os potenciais de corrosão, 

em função do pH da solução de 0,6.                                                                                            

OBS: X - 444-LL; X - 304L-LL; X - 316L-LL. 
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Parâmetros obtidos a partir das curvas de polarização 

A Tabela 5.9 apresenta os parâmetros retirados a partir das curvas de polarização, Os valores de 

ipass e icrit são retirados diretamente da curva conforme indicado na Figura 5.38 curva resultante de 

ensaio realizado para este trabalho. 

 

Tabela 5.9: Parâmetros retirados das curvas de polarização em 0,5M H2SO4, com velocidade de 

varredura 1mV/s 

Parâmetro Material Amostra 1 r2 * Amostra 2 r2 * Amostra 3 r2 * MÉDIA 
444-LL 3,48 x 10-4 0,9984 6,36 x 10-4 0,9903 3,87 x 10-4 0,9978 4,57 x 10-4 

304L-LL 1,98 x 10-4 0,9944 4,09 x 10-5 0,9902 5,72 x 10-5 0,9793 9,87 x 10-5 
icorr (A/cm2) 
(por TAFEL 

catódico) 316L-LL 1,15 x 10-4 0,9837 6,27 x 10-5 0,9864 7,48 x 10-5 0,9848 8,42 x 10-5 
444-LL 1,56 x 10-3 --- 1,45 x 10-3 --- 1,59 x 10-3 --- 1,53 x 10-3 

304L-LL 2,48 x 10-5 --- 2,34 x 10-5 --- 2,64 x 10-5 --- 2,49 x 10-5 icrit (A/cm2) 
316L-LL 2,41 x 10-5 --- 1,58 x 10-5 --- 2,04 x 10-5 --- 2,01 x 10-5 
444-LL 6,64 x 10-6 --- 1,81 x 10-5 --- 8,51 x 10-6 --- 1,11 x 10-5 

304L-LL 6,42 x 10-6 --- 8,42 x 10-6 --- 6,77 x 10-6 --- 7,20 x 10-6 ipass (A/cm2) 
316L-LL 7,18 x 10-6 --- 5,64 x 10-6 --- 8,20 x 10-6 --- 7,00 x 10-6 

* Coeficiente de correlação. Quanto mais próximo de 1, melhor o ajuste linear.  
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Figura 5.38: Gráfico resultante de ensaio de polarização potenciodinâmica no aço  

444-LL em meio sulfúrico, indicando as leituras dos valores de ipass e icrit. 
 

Além dos parâmetros ipass e icrit foram lidos os valores da icorr que foi obtida através da 

extrapolação do trecho de Tafel, até o potencial de corrosão Ecorr, tomando-se o cuidado de iniciar 
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o trecho linear a partir de 30mV de sobretensão catódica (WOLYNEC, 2003). Além disso, a 

linearidade dos trechos catódicos tratados apresentou r2 da faixa de 0,9699 a 0,9955 (Tabela 5.9).  

 

A Figura 5.27 apresenta a comparação entre os resultados obtidos nos ensaios de perda de massa 

e polarização potenciodinâmica. O valor da vcorr para o ensaio de perda de massa foi previamente 

convertido para icorr. 

Resultados de ensaios em meio ácido (H2SO4)
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Figura 5.39: Comparação entre resultados dos ensaios de perda de massa e polarização 

potenciodinâmica em 0,5M H2SO4.  

 
 

A Figura 5.39 mostra que a perda de massa e o levantamento das curvas de polarização 

apresentaram resultados muito próximos, indicando a coerência entre os métodos experimentais 

e, evidencia a maior resistência à corrosão dos aços austeníticos comparativamente ao ferrítico 

em meio de ácido sulfúrico. 
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5.3. RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM MEIOS CONTENDO Cl-  
(3,5%NaCl e 10%FeCl3) 

5.3.1. POLARIZAÇÃO POTENCIODINÂMICA CÍCLICA EM 3,5% NaCl. 

Os ensaios potenciodinâmicos em solução de 3,5% NaCl foram realizados conforme descrito no 

item 4.3.3, do capítulo Materiais e Métodos . Para cada condição foram levantadas 10 curvas, que 

permitiram a obtenção do potencial de pite (Ep) e em alguns casos o potencial de proteção (Epp). 

 

Os ensaios de polarização potenciodinâmica cíclica em solução 3,5%NaCl geraram as curvas de 

potencial de pite em função da densidade de corrente conforme pode-se verificar nas Figuras 

5.41; 5.43; 5.45 nas diferentes condições de acabamento e tratamento térmico. 

 

Observa-se que no primeiro trecho das curvas o material apresenta densidade de corrente passiva, 

região onde não nucleiam pites. A partir de um determinado potencial (Ep) a densidade de 

corrente passa a aumentar mais rapidamente o que indica a formação de pelo menos um pite 

estável.  A Tabela 5.9 apresenta os valores médios e seus respectivos desvios padrão, dos 

potenciais de pite obtidos para cada aço e acabamento superficial. Os valores de Ep foram lidos 

diretamente da curva de polarização quando o aumento da densidade de corrente ocorria de forma 

abrupta, definindo este potencial. Em muitos casos, as curvas apresentam arredondamento na 

região onde se deveria ter o Ep. Nestes casos, foi feito um ajuste linear no trecho passivo e no 

trecho de crescimento do pite. O cruzamento destas duas retas foi tomado como sendo o valor do 

Ep, conforme se pode verificar no exemplo da Figura 5.40. 
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Figura 5.40: Ilustração da obtenção do potencial de pite (Ep) para as curvas com 

arredondamento na região de nucleação de pite. 

 

Após ser atingida uma densidade de corrente de 1 mA.cm-2 , a varredura do potencial foi 

revertida sendo que, a partir de um determinado ponto a densidade de corrente passa a diminuir, 

até que se atinja um valor similar à densidade de corrente passiva ou densidade de corrente nula. 

O potencial referente à densidade de corrente nula é denominado potencial de proteção (Epp), ou 

seja, abaixo deste potencial, pites não nucleiam, e os já existentes não crescem mais. Em muitos 

casos não foi possível a identificação do Epp porque a curva atingia o potencial de corrosão inicial 

ainda com densidades de corrente relativamente altas. Presume-se que nestes casos, o Epp é 

inferior ao potencial de corrosão inicial (Ecorr). 

 

 

Ep 
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Curvas de polarização potenciodinâmica cíclica em 3,5%NaCl das amostras XXX-LL 

(recozidas, decapadas  e lixadas em laboratório) 

 
Na sobreposição das curvas para os diferentes aços (Figura 5.30) nota-se que o 304L possui a 

menor resistência à corrosão por pite dos três materiais. Por sua vez, o aço 444 apresentou 

desempenho intermediário. Não foram encontrados na literatura trabalhos que comparem a 

resistência à corrosão por pite de um aço 316L com um aço inoxidável ferrítico que contenha em 

sua composição química teores semelhantes em Mo. O melhor desempenho observado aqui para 

o aço 444, em relação ao 304L, provavelmente está relacionado com o teor 1,78%Mo. No 

entanto, há outras diferenças: este aço também contém adições de Ti, Nb, além de baixos teores 

de C e Mn, comparativamente ao 316L (Tabela 4.1). 

 

 
Figura 5.41: Comparação entre curvas de polarização cíclica em 3,5% NaCl dos aços 

inoxidáveis em estudo, com velocidade de varredura de 1mV/s e acabamento de lixa #600 em 

laboratório. Nota-se que o aço com maior potencial de pite é o tipo 316L-LL, seguido pelos aços 

444-LL e 304L-LL. 

316L-LL    
444-LL    
304L-LL    
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Todos os ensaios de polarização foram acompanhados de observações em MO antes e após a 

polarização. A Figura 5.41 apresenta o aspecto das superfícies após polarização dos três aços em 

estudo. 

(a) (b) 

 

 (c) 

Figura 5.42: Aspecto da superfície submetida ao ensaio de polarização cíclica. Nota-se a 

presença de pites (a) aço 444-LL; (b) aço 304L-LL; (c) aço 316L-LL. 

 

As curvas, e também a Tabela 5.9, mostram que os valores médios de Ep, obtidos para os aços 

austeníticos, 304L e 316L foram de 43mVAg/AgCl  e 345mVAg/AgCl  respectivamente. No entanto, 

consultando a literatura (vide Tabela 5.10) constata-se que o valor obtido para o material 304L 

recozido em Usina está muito inferior ao esperado. 
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Tabela 5.10: Potenciais de pite para os aços 304L e 316L encontrados na literatura. 

 

aço Eletrólito 
velocidade de 

varredura  
condição 

superficial 
Ep (mV, ECS) REFERÊNCIA 

3,5%NaCl 1mV/s lixa 600 239 + 35 PULINO, 1993 
3,5%NaCl 0,3mV/s lixa 400 370 – 440 * QVAFORT, 1988 304L 
3,5%NaCl 1mV/s lixa 600 199 + 82 ALONSO, 1992 
3,5%NaCl 1mV/s lixa 600 545 + 80 PULINO, 1993 
3,5%NaCl 0,3mV/s lixa 400 530 – 700 * QVAFORT, 1988 316L 
3,5%NaCl 0,2mV/s lixa 800 309 + 28 FRATESI, 1985 

* Ep para i = 100µA.cm-2 

 

Para explicar tal comportamento realizaram-se em laboratório tratamentos de solubilização (ver 

item. 4.2.3, Materiais e Métodos) cujos resultados estão apresentados a seguir. 

 

Curvas de polarização potenciodinâmica cíclica em 3,5% NaCl das amostras laminadas a 

quente, solubilizadas e lixadas. 

Dando seqüência aos ensaios de polarização cíclica, seguem os resultados após tratamento 

térmico nos três materiais em estudo. Particularmente, o ataque com ácido oxálico (Prática A e 

W) indicaram microestruturas com degraus, mostrando que os tratamentos térmicos não 

originaram precipitação de fases ricas em cromo intergranulares (ver Figura 5.11, Figura 5.21 e 

Figura 5.29) 
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Figura 5.43: Comparação entre curvas de polarização cíclica em 3,5% NaCl dos aços 

inoxidáveis em estudo após solubilização, 316L-SL; 444-SL; 304L-SL, com velocidade de 

varredura de 1mV/s. Nota-se, que a seqüência do desempenho quanto à resistência à corrosão 

por  pite é a mesma do item anterior, no entanto, os potenciais de pites são maiores em todos os 

casos. 

 
 
 

Nota-se na Figura 5.43 que a resistência relativa entre os aços permaneceu a mesma. No entanto, 

os valores obtidos para os potenciais de pite são maiores. As amostras foram analisadas em MO 

após ensaio de polarização e pode-se verificar a presença de pites em todos os materiais (Figura 

5.44).  

 

316L-SL 
444-SL 
304L-SL 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 5.44: Aspecto da superfície submetida ao ensaio de polarização cíclica. Nota-se a 

presença de pites.  a) 444-SL;  b) 304L-SL; c) 316L-SL. 

 

Curvas de polarização potenciodinâmica cíclica em 3,5% NaCl das amostras laminadas a 

quente, recozidas e decapadas  originárias da Usina. 

Novamente, a resistência relativa à corrosão por pite, entre os aços, permaneceu a mesma 

também para este acabamento superficial (Figura 5.41). Uma característica desta condição foi 

uma grande dispersão nos resultados. (A Tabela 5.11 e a Figura 5.46 mostram estes resultados.)  

Apesar disto, pode-se notar que o valor do potencial de pite é sempre superior ao resultado obtido 

nos casos anteriores, mostrando que a decapagem tem um efeito benéfico sobre a resistência à 

corrosão.  
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Figura 5.45: Comparação entre curvas de polarização cíclica em 3,5% NaCl dos aços 

inoxidáveis em estudo, com velocidade de varredura de 1mV/s e acabamento de Usina. Nota-se 

que o aço com maior potencial de pite é o tipo 316L-RD, seguido pelos aços 444-RD e 304L-
RD. Com este acabamento foi observada uma dispersão maior que nos acabamentos anteriores. 

O desvio padrão está apresentado na Tabela 5.11. 

 

Após levantamento das curvas de polarização, não foi possível identificar alterações na superfície 

do material em microscópio óptico, ou seja, o aspecto superficial era o mesmo antes e após 

polarização. Observou-se que a decapagem dissolve regiões de forma generalizada, sem grande 

profundidade e, ao mesmo tempo, deixa outras regiões sem ataque. Provavelmente as regiões 

dissolvidas na decapagem são aquelas que contém inclusões ou outras imperfeições de menor 

resistência à corrosão. Após a dissolução destas imperfeições a superfície apresenta rugosidade, 

mas está limpa para formar a camada passiva. O resultado geral é o aumento do potencial de 

nucleação de pite. Essa morfologia originada na decapagem de Usina, não permitiu a observação 

dos pites formados nos ensaios da Figura 5.45. Por tal motivo foram realizados ensaios de 

polarização com reversão em uma densidade de corrente maior do que aquela empregada nos 

316L-RD    
444-RD    
304L-RD    
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ensaios padrão (que era de 10-3 A/cm2), com a finalidade de acentuar a corrosão por pite; a 

densidade escolhida foi de 10-1A/cm2. A morfologia da superfície, em cada caso, está apresentada 

nas Figuras 5.46, 5.47 e 5.48. 

 

Tabela 5.11: Média e desvio padrão dos potenciais de corrosão e pite, resultados dos  ensaios de 

polarização potenciodinâmica cíclica dos materiais em estudo no presente trabalho. 

 
Ecorr (mV) Ag/AgCl  

444 304L 316L 
LL -199 + 25 -180 + 32 -5 + 79 
SL -13 + 18 1 + 17 16 + 54 
RD -22 + 216 -74 + 50 29 + 95 

 
Ep (mV)- Ag/AgCl 

 
444 304L 316L 

LL 77 + 38 43 + 13 345 + 83 
SL 336 + 37 294 + 48 374 + 54 
RD 500 + 173 274 + 70 568 + 167 
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Figura 5.46: Gráfico comparativo para visualização do potencial de pite  dos 03 materiais em 

estudo e seus respectivos acabamentos.  
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(a) (b) 

Figura 5.47: Aspecto da superfície antes e após ensaio de polarização cíclica para o aço 444-
RD.  Nota-se a presença de pites.  a) antes do ensaio  b) pite após ensaio . 

 

(a) (b) 

Figura 5.48: Aspecto da superfície antes e após ensaio de polarização cíclica para o aço 304L-
RD. Nota-se a presença de pites.  a) antes do ensaio  b) pite após ensaio . 

 

 (a) (b) 

Figura 5.49: Aspecto da superfície antes e após o ensaio de polarização cíclica para o aço 316L-
RD Nota-se a presença de pites.  a) antes do ensaio b) pite após ensaio . 

 

Comparando-se os valores de potencial de pite apresentados na Tabela 5.11 para os acabamentos 

de lixa #600 (LL) e recozido e decapado em Usina (RD), nota-se que o ganho relativo em 

PITE 

PITE 

PITE 
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resistência à nucleação de pites é o mesmo para os aços 304L e 444. O aço 304L teve seu Ep 

médio alterado de 43mVAg/AgCl para 274 mVAg/AgCl, ou seja, um aumento de 6,4 vezes, enquanto 

que no aço 444 o aumento foi de 77 mVAg/AgCl  para 500 mVAg/AgCl , ou seja  6,5 vezes de 

aumento. No entanto, para o 316L também houve um aumento, mas não tão significativo: de 345 

mVAg/AgCl para 568 mVAg/AgCl. Por um lado, este resultado mostra que a etapa de decapagem seria 

dispensável no caso do aço 316L, se seu objetivo fosse apenas o de melhorar a resistência à 

corrosão. No caso do aço 444, a decapagem se mostra necessária para o aumento do Ep quando o 

tratamento de solubilização é o da Usina. Quando o tratamento é realizado em laboratório obtém-

se Ep maior e, com isso, o ganho com a decapagem torna-se menos significativo. Aqui a 

justificativa pode ser uma melhor homogeneização dos elementos Cr e Mo em solução sólida 

além da minimização do encruamento.  

 

Uma hipótese que deve ser eliminada é a solubilização de fases presente no material, tais como 

fases de Laves, após o tratamento térmico e que melhorariam a resistência à corrosão pois a 

caracterização do 444 antes e após solubilização é a mesma após microanálise por EDS. 

 

O gráfico da Figura 5.50 relaciona PREN de cada um dos materiais em função do potencial de 

pite médio (Ep). Nota-se que após tratamento térmico os materiais apresentam um resultado 

consideravelmente superior, podendo-se concluir que além da composição química o tratamento 

térmico é muito importante para o resultado final. De fato, observa-se na Figura 5.50, que o aço 

444 apresenta alto valor de PREN e potencial de pite muito baixo, na condição lixada até lixa 

#600 (444-LL). Este resultado tem a justificativa mencionada anteriormente, isto é, o cálculo do 

PREN é feito com a composição química do aço e não com os teores em solução sólida do 
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referido histórico térmico. No caso do aço 444 têm-se precipitados na matriz que talvez tenham 

consumido parte do N na formação de nitreto de Ti.  

 

Tabela 5.12: Valores de PREN (Pitting Resistance Equivalent Number) (SEDRIKS, 1986); 
YAZAWA et al (1996) 

 
PRE = %Cr + 3,3(%Mo) PREN = %Cr + 3,3(%Mo) + 16(%N) 

444 304L 316L 
23,58 19,39 24,37 

 

Figura 5.50: EP em função do PREN para cada tipo de acabamento. 
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Outra variável que influencia também no comportamento com relação à resistência a corrosão por 

pite é o banho de decapagem que o material recebe após recozimento, durante o processo de 

produção do aço.  



 

 

125 

6. CONCLUSÕES 

Conforme objetivo do trabalho foi possível comparar a resistência à corrosão do aço inoxidável 

ferrítico UNS S44400 com os aços austeníticos UNS S30403 e UNS S31603 em meio de ácido 

sulfúrico e em solução de cloreto de sódio. As conclusões estão listadas a seguir. 

 
6.1. RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM 0,5M H2SO4 

a) Os aços inoxidáveis austeníticos 304L e 316L, na condição lixada até lixa #600, não 

apresentaram perda de massa em meio ácido enquanto que o ferrítico 444 apresentou 

uma taxa de corrosão constante de 0,0146 mg.cm-2.min-1 (8,4x10-4 A.cm-2), ou seja, 

este material apresenta uma corrosão generalizada significativa em meio sulfúrico. 

b) Para os três materiais: 444-LL, 304L-LL, 316L-LL – condição lixada até lixa #600 - 

as curvas resultantes dos ensaios de polarização potenciodinâmica em 0,5M H2SO4 

apresentam o trecho ativo/passivo bem definido, no entanto, cada aço apresenta um 

potencial de corrosão obedecendo a seguinte seqüência do menos nobre ao mais 

nobre: 444; 304L; 316L, resultado proveniente dos elementos de liga presentes em 

cada um dos aços. De fato, o potencial de equilíbrio do Mo é maior que o do Ni que, 

por sua vez, é maior do que o do Fe, o que leva a resultante anódica para potenciais 

cada vez mais altos. 

c) O resultado dos ensaios de perda de massa em 0,5M H2SO4 é compatível com as 

curvas de polarização obtidas no mesmo meio, as quais apresentaram um trecho ativo 

bem menor para os austeníticos do que para o ferrítico, o que comprova uma maior 

resistência à corrosão para os aços 304L e 316L em meio ácido. De fato, para o aço 

444 os valores de densidade de corrente de corrosão foram 8,4x10-4 A/cm2 e 4,57x10-4 
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A/cm2 a partir da perda de massa e extrapolação do trecho catódico de Tafel, 

respectivamente. 

6.2. RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM 3,5%NaCl 

a) Os ensaios de polarização cíclica em 3,5%NaCl mostraram que além da composição 

química, tanto o acabamento superficial quanto o tratamento térmico tem grande 

influência na resistência à corrosão por pite dos materiais. Mantendo-se o mesmo 

histórico térmico e acabamento superficial, o potencial de pite aumenta na seguinte 

seqüência: 304L; 444; 316L. 

b) Os ensaios de pite após tratamento térmico de solubilização mostraram que um bom 

controle deste parâmetro durante o processo de produção pode representar um ganho 

significativo na resistência à corrosão por pite de todos os aços. 

c) O banho de decapagem realizado durante o processo de produção do material na 

ArcelorMittal Inox Brasil (ex-Acesita), garante ao material um aumento na resistência 

à corrosão por pite dos três materiais em estudo, no entanto há uma dispersão 

relativamente grande associada, mas que não altera esta conclusão. 

d) Dado o custo atual de aços inoxidáveis austeníticos (com elevado teor de Ni) o aço 

444 é uma alternativa interessante como substituto dos aços 304L e 316L, quando o 

requisito é a resistência à corrosão em meio contendo cloreto. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A presente pesquisa mostrou que a resistência à corrosão em meio contendo cloreto é fortemente 

dependente do histórico térmico e do acabamento superficial dos aços inoxidáveis ferríticos e 

austeníticos. Nesse sentido sugere-se alguns trabalhos de pesquisa que contribuirão para a 

obtenção de materiais mais resistentes à corrosão com menor custo: 

 

a) Pesquisar o efeito de diferentes acabamentos superficiais de Usinas produtoras de aços 

inoxidáveis, sobre a resistência à corrosão em meio de cloreto, incluindo as etapas de 

laminação a frio, bem como diferentes meios de decapagem. 

b) Investigar o efeito dos tratamentos térmicos sobre a resistência à corrosão: diferentes 

tempos de solubilização e recozimento, conforme o caso. 

c) Investigar aços inoxidáveis ferríticos monoestabilizados com Nb e Ti objetivando 

verificar o efeito de cada um destes elementos de liga sobre a resistência à corrosão. 
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