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RESUMO 

A corrosão sob tensão se tornou uma das principais causas de vazamentos ou ruptura de 

dutos em todo o mundo desde a sua primeira detecção em 1965. Esse modo de falha ocorre 

apenas em ambientes específicos, devido à combinação de três fatores: as condições do meio, 

as tensões aplicadas no duto e a susceptibilidade do material. Alguns dos casos reportados 

foram falhas catastróficas, que motivaram estudos para identificação dos mecanismos de 

surgimento e propagação das trincas, além da busca por métodos de prevenção.  

Este presente trabalho buscou a caracterização de trincas de corrosão sob tensão em um 

gasoduto, buscando identificar o modo de propagação. Sabe-se que as trincas de corrosão sob 

tensão podem se propagar de forma transgranular ou intergranular. Com diferentes 

mecanismos, as trincas transgranulares se propagam em um ambiente de pH quase neutro e as 

trincas intergranulares se propagam em um ambiente de alto pH. Por isso, verificaram-se 

também as características do meio corrosivo em contato com o gasoduto.  

Este trabalho também teve como objetivo a caracterização do material utilizado na 

fabricação do gasoduto, verificando suas características de acordo com a norma de fabricação 

do material. Determinaram-se as propriedades mecânicas por ensaio de tração, ensaio de 

impacto Charpy e ensaio de dureza Vickers. A análise química e a análise metalográfica 

complementaram a caracterização do material. 

Concluiu-se, pelos resultados dos ensaios e análises de caracterização do material, que 

o gasoduto foi fabricado em aço API 5L X65. Verificou-se que todas as propriedades mecânicas 

e características da microestrutura estavam de acordo com o especificado pela norma de 

fabricação do material. Com relação à caracterização das trincas de corrosão sob tensão, 

concluiu-se que se tratam de um caso de corrosão sob tensão transgranular. O caminho de 

propagação das trincas foi verificado em microscópio óptico e em microscópio eletrônico de 

varredura. 

 

Palavras-chave: corrosão sob tensão, trinca transgranular, CST, aço API 5L X65, gasoduto. 
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ABSTRACT 

The stress corrosion cracking (SCC) has become a major cause of pipeline leaking or 

rupture in the worldwide since its first detection in 1965. This type of fail occurs only in specific 

environments, due to the combination of three factors: environmental conditions, applied stress 

and the susceptibility of the material. Some reported cases were catastrophic failures which 

motivated studies to identify the cracking mechanisms and the search of prevention methods. 

This study aimed to characterize stress corrosion cracks in a gas pipeline, identifying its 

propagation mechanism. It is known that there are two forms of stress corrosion cracking, the 

transgranular SCC and the intergranular SCC. With different mechanisms, the transgranular 

SCC occurs in near-neutral pH environment and the intergranular SCC occurs in high-pH 

environment. Because of this relationship between the crack growth and the environment, this 

study also evaluated the environmental conditions in the area where the gas pipeline was 

located. 

This study also aimed to characterize the material used in the gas pipeline manufacture, 

evaluating if its characteristic were in accordance with de manufacture code. The mechanical 

properties were determined by tensile test, Charpy impact test and Vickers hardness test. The 

chemical analysis and the metallographic examination were used to complement the material 

characterization. 

It was concluded, from the results of the tests and analysis, that the gas pipeline was 

manufactured in API 5L X65 steel. All of the mechanical properties and microstructural 

characteristics were in accordance with the specifications of the manufacture code. Regarding 

the characterization of the stress corrosion cracks, it was concluded that they were a case of 

transgranular SCC. The crack path was observed using optical microscopy and scanning 

electron microscopy. 

 

Keywords: stress corrosion cracking, transgranular crack, SCC, X65 steel, gas pipeline. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Uma das fontes de energia de grande importância na matriz energética mundial é o gás 

natural. Considerado uma fonte de energia não renovável, o gás natural é uma substância 

composta, em sua maior parte, por hidrocarbonetos de baixo peso molecular. O metano (CH4) 

é o componente mais predominante, com o etano (C2H6) e o propano (C3H8) presentes em 

pequena porcentagem. Outros hidrocarbonetos mais pesados e algumas impurezas também 

podem ser encontrados no gás. No Brasil, a composição do gás natural é regulada pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Assim como o petróleo, o gás natural é encontrado em reservatórios compostos por 

formações rochosas. Se encontrado junto ao petróleo, o gás natural é classificado como 

associado. Quando o gás natural é encontrado em um reservatório sem a presença de petróleo, 

ele é classificado como não associado. Após a extração, o gás natural é processado e então 

transportado, em sua maior parte, na forma gasosa, para as companhias distribuidoras ou para 

usinas térmicas onde será utilizado. Esse transporte é realizado por uma rede integrada de 

gasodutos que permite o transporte do gás em grandes distâncias. Segundo LINS (2011), os 

primeiros gasodutos da atual malha brasileira tiveram o início de suas operações na década de 

1970. 

Os gasodutos são alocados em faixas de dutos, estando enterrados na maior parte da sua 

extensão. Podendo chegar a centenas de quilômetros de comprimento, os dutos atravessam, por 

exemplo, rios e lagos, rodovias, além de percorrer caminhos com grandes diferenças de 

elevação. Na Figura 1 é possível observar o processo de implantação de um duto enterrado. 

 

Figura 1 - Implantação de duto enterrado, BRÜCKNER et al. (2018). 
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Segundo CHENG (2013), a utilização de dutos é, estatisticamente, a forma mais segura 

e econômica de realizar o transporte do gás natural. Apesar disso, os dutos, mesmo enterrados 

e com revestimento de proteção, estão sujeitos a diversas formas de degradação, seja pela ação 

de terceiros ou por movimentações de terra e contato com meio corrosivo. Uma das falhas que 

podem levar à ruptura do duto e eventual explosão é a corrosão sob tensão. 

A corrosão sob tensão foi reconhecida pela primeira vez em 1965 após o rompimento 

de um gasoduto na Luisiana, Estados Unidos. De acordo com LEIS e EIBER (1997), após 

comparar características da falha com informações arquivadas, é provável que o primeiro caso 

de falha por corrosão sob tensão em um duto tenha acontecido em 1957. Desde então, vários 

países têm registrado casos de corrosão sob tensão em dutos. Entre eles estão Canadá, Austrália, 

Irã, Iraque, Argentina e Brasil. 

Segundo o NATIONAL ENERGY BOARD (1996), a corrosão sob tensão foi 

responsável pelo vazamento ou ruptura de 22 dutos que transportavam gás natural ou líquidos 

no Canadá entre 1977 e 1996. Segundo CHENG (2013), em 2003, a ruptura de um gasoduto 

que transportava gás natural entre o Canadá e os Estados Unidos ocorreu devido à corrosão sob 

tensão. Em 1999 foi detectado um vazamento nesse mesmo duto também devido à corrosão sob 

tensão. Ainda segundo CHENG (2013), essas falhas motivaram a publicação de um boletim em 

2003 para alertar sobre a necessidade de considerar, no plano de gestão de integridade dos 

dutos, a corrosão sob tensão como um fator de risco. 

No Brasil, detectou-se vazamento de gás natural devido ao rompimento de um gasoduto, 

que chegou a explodir, abrindo uma cratera na região da falha. Segundo DE OLIVEIRA e DE 

MORAIS (2019), um relatório de análise de falha constatou que esse duto falhou devido à 

corrosão sob tensão. Esse caso motivou inspeções para verificação de possíveis trincas de 

corrosão sob tensão e elaboração de planos de reparo para as trincas encontradas. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

A corrosão sob tensão é reconhecida por causar falhas catastróficas, seja por vazamento 

ou ruptura do duto. Por isso, é importante conhecer os mecanismos de surgimento e propagação 

das trincas. Esse conhecimento auxilia na previsão de possíveis regiões susceptíveis para o 

surgimento das falhas. Quando trincas são detectadas, o correto entendimento dos mecanismos 

permite uma estimativa da velocidade de propagação. A remoção das trincas, ainda no início 

da propagação, pode evitar grandes catástrofes.  
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A descoberta de trincas de corrosão sob tensão em gasodutos de diferentes países 

motivou a realização deste presente trabalho. Devido à grande importância do entendimento da 

forma de corrosão sob tensão que ocorre nos dutos brasileiros, buscou-se a identificação do 

caminho das trincas e consequente forma de corrosão sob tensão. Ao identificar a forma de 

corrosão sob tensão, é possível propor métodos de prevenção mais assertivos. 

1.3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral caracterizar as trincas de corrosão sob tensão 

encontradas em um gasoduto. Além disso, o trabalho visa caracterizar o material utilizado na 

fabricação desse gasoduto, para determinar se as suas propriedades estão de acordo com o 

especificado. Os seguintes objetivos específicos podem ser listados: 

• Determinar as propriedades mecânicas do material; 

• Determinar a composição química e a microestrutura do material; 

• Identificar o modo de propagação das trincas de corrosão sob tensão; 

• Determinar a forma de corrosão sob tensão encontrada, avaliando as características das 

trincas e do meio corrosivo; 

 

 

 

  



4 

 

 

  



5 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 GASODUTOS NO BRASIL 

O gás natural é um combustível fóssil de importante papel na matriz energética mundial, 

chegando a representar cerca de 22% do total, de acordo com os dados fornecidos pela IEA 

(2019). No Brasil, seu transporte é realizado por uma malha de gasodutos. Segundo o 

Regulamento Técnico de Dutos Terrestres da ANP (2011), gasodutos são definidos como dutos 

terrestres de transporte e transferência do gás natural e dutos são definidos como conjuntos de 

tubos ligados entre si.  

Segundo a EPE (2019), a malha brasileira de gasodutos chega a uma extensão de 9.409 

quilômetros, sendo a maior parte subterrânea e passando por todas as cinco regiões do país. 

Gasodutos das malhas Nordeste, do Sudeste e do Sul são interligadas, fazendo parte de uma 

malha integrada de transporte de gás. Além disso, há a interconexão com um gasoduto vindo 

da Bolívia, passando pela região Centro-Oeste. A Figura 2 apresenta a distribuição dos 

gasodutos existentes e em construção no Brasil. 

 

Figura 2 - Infraestrutura existente e em construção de transporte de gás natural no Brasil, EPE (2019). 
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O gás natural é transportado pelos gasodutos devido à diferença de pressão. No ponto 

de injeção no duto, a pressão é aumentada, fazendo o gás se deslocar. Durante esse 

deslocamento, o gás começa a ter sua pressão reduzida pelas perdas de carga. A perda de carga 

é a perda de energia de um fluido durante o deslocamento em razão do atrito ou alterações na 

direção da tubulação. Para atingir maiores distâncias de transporte, estações de compressão são 

utilizadas ao longo do trajeto, comprimindo o gás e aumentando sua pressão. Os gasodutos 

possuem diâmetros diferentes, variando de acordo com as condições operacionais necessárias 

e a vazão de transporte desejada (TELLES, 2006). 

O dimensionamento de um duto de transporte de gás deve seguir a norma ASME B31.8 

(2003). A Eq. 2.1 é utilizada para determinar a pressão de projeto de um duto de aço. Essa 

pressão P é a maior pressão permitida pela norma que pode ser imposta pelo gás em um duto 

de aço de limite de escoamento mínimo especificado S, diâmetro D e espessura de parede t. A 

escolha do diâmetro do duto está relacionada com a sua capacidade, ou seja, com a vazão 

máxima de transporte de gás desejada. Na Eq. (2.1), F é o fator de projeto relacionado com a 

classe de locação do duto, que se refere à proximidade do duto a habitações, E é o fator de junta 

longitudinal e T é um fator relacionado à temperatura. 

𝑃 =
2𝑆𝑡

𝐷
𝐹𝐸𝑇  (2.1) 

O valor de S, limite mínimo de escoamento especificado, está relacionado à resistência 

do material. Limite de escoamento é definido pela norma ASME B31.8 (2003) como a tensão 

que causa uma deformação específica permanente no material ou produz um alongamento 

específico quando o material está sob carregamento. Os valores do limite de escoamento 

mínimo são apresentados na norma ASME B31.8 (2003) para os aços mais utilizados em dutos 

e o valor do limite de escoamento de um aço adquirido deve estar presente nas especificações 

do fabricante. 

Uma das definições importantes no dimensionamento de um duto é a escolha do 

material. A norma ASME B31.8 (2003) lista normas de especificações que devem ser utilizadas 

para a escolha de um material que atenda aos requisitos. O limite de escoamento mínimo S 

presente na Eq. 2.1 é uma propriedade do material que deve ser avaliada. Existe uma 

flexibilidade entre o limite de escoamento mínimo S e a espessura t para atingir a pressão P. Se 

um material de maior resistência não estiver disponível, é possível aumentar a espessura da 

parede do duto e utilizar um material de menor resistência. Além da resistência para suportar a 
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pressão especificada, deve ser avaliada a capacidade do material escolhido de resistir às outras 

condições impostas, como a corrosão. Os dutos de transporte são, na maior parte da sua 

extensão, enterrados, ficando expostos à corrosividade do solo.  

2.1.1 Aços para gasodutos 

CHIAVERINI (2005) define aço como uma liga ferro-carbono que possui entre 0,008% 

e 2,11% de carbono e outros elementos residuais decorrentes da fabricação. Ainda segundo 

CHIAVERINI (2005), aço-liga pode ser definido como um aço que possui elementos de liga 

ou elementos residuais acima dos valores habituais. 

A norma ASME B31.8 (2003) determina quais especificações devem ser seguidas para 

a escolha do aço para fabricação de um gasoduto. Uma das normas consideradas é a norma API 

5L do Instituto Americano de Petróleo (API) que especifica as características dos aços que 

devem ser utilizados nos dutos. Na norma API 5L (2108), os aços, considerados como aços de 

alta resistência e baixa liga (ARBL) microligados, são classificados de acordo com a sua 

composição química e resistência mecânica. 

A busca pelo desenvolvimento de novos aços, cada vez mais resistentes, é motivada por 

questões econômicas. De acordo com MEESTER (1997) a produção de novos aços de alta 

resistência e baixa liga foi desenvolvida, inicialmente, para atender às demandas da indústria 

de óleo e gás. Utilizando aços mais resistentes é possível projetar dutos capazes de resistir a 

pressões de operação mais elevadas. Além disso, utilizar um aço mais resistente permite, por 

exemplo, reduzir a espessura da parede do duto, resultando em uma menor quantidade de 

material empregado e, consequentemente, um menor custo. 

Segundo GORNI et al. (2007), o desenvolvimento de novos aços ARBL foi possível 

devido aos avanços nos processos industriais, de conformação e tratamento térmico ao longo 

dos anos. O desenvolvimento do processo de laminação controlada com a adoção de 

resfriamento acelerado, por exemplo, permitiu o desenvolvimento de aços com limites de 

escoamento da ordem de 800 MPa. 

2.1.1.1 Aços de alta resistência e baixa liga 

Os aços de alta resistência e baixa liga são materiais que possuem maior resistência 

mecânica em relação ao aço-carbono, mantendo uma boa trabalhabilidade e boa soldabilidade. 

Entre os elementos de liga mais utilizados nos aços ARBL estão manganês (Mn), cobre (Cu), 

molibdênio (Mo), cromo (Cr), níquel (Ni), vanádio (V), titânio (Ti), nióbio (Nb) e zircônio (Zr). 
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A Tabela 1 apresenta a função de cada um desses elementos quando adicionados em 

quantidades adequadas. Quando adicionados em quantidade abaixo de 0,25%, os elementos são 

considerados como microelementos (CHIAVERINI, 2005). 

Tabela 1 - Função de elementos de liga nos aços ARBL, adaptado de CHIAVERINI (2005). 

Elemento Função 

Manganês (Mn) - Aumenta a resistência mecânica 
- Aumenta a endurecibilidade 

Cobre (Cu) - Melhora a resistência à corrosão atmosférica 
- Aumenta a resistência mecânica 

Molibdênio (Mo) - Aumenta a resistência mecânica 
- Reduz a fragilidade de revenido 
- Melhora as propriedades em altas temperaturas  

Cromo (Cr) - Aumenta a resistência mecânica 

- Aumenta a resistência ao choque 

- Aumenta a resistência ao desgaste 

- Aumenta a resistência à corrosão atmosférica 

Níquel (Ni) - Melhora as propriedades mecânicas 

- Aumenta a resistência à corrosão 

- Auxilia no refino dos grãos 

Vanádio (V) - Aumenta a resistência mecânica 

- Auxilia no refino dos grãos 

Titânio (Ti) - Aumenta a resistência mecânica 

- Auxilia no refino dos grãos 

Nióbio (Nb) - Eleva o limite de escoamento 

- Eleva o limite de resistência a tração 

Zircônio (Zr) - Auxilia na desoxidação 

- Auxilia no refino dos grãos 

Um dos principais elementos responsáveis pelo aumento na resistência mecânica de um 

aço é o carbono (C). Apesar dessa característica positiva, elevadas quantidades de carbono 

diminuem a soldabilidade e ductilidade do material. Por esse motivo, nos aços ARBL são 

utilizados elementos que permitem aumento na resistência como alternativa à utilização de uma 

elevada quantidade de carbono para manter o material com boa trabalhabilidade e soldabilidade. 

(CHIAVERINI, 2005). 

Segundo SILVA e MEI (2006), os aços ARBL possuem elevada resistência mecânica e 

elevada tenacidade devido à sua microestrutura de grãos finos. O refino dos grãos é o único 

método capaz de aumentar essas duas propriedades do aço simultaneamente. Grãos mais finos 

podem ser obtidos com a utilização de elementos microligantes que controlam o crescimento 

do grão austenítico, aumentam a temperatura de recristalização e promovem o endurecimento 
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por precipitação, dificultando o deslocamento das discordâncias. A precipitação dos 

microelementos ocorre na forma de nitretos ou carbonetos. 

A boa soldabilidade dos aços ARBL é atingida pela redução do carbono equivalente 

(CE). De acordo com SILVA e MEI (2006), o carbono equivalente relaciona a soldabilidade do 

aço com a temperabilidade, expressando a tendência à formação de martensita no processo. 

Aços com maior carbono equivalente são mais temperáveis e possuem menor soldabilidade. A 

Eq. (2.2), apresentada pela norma API 5L (2018), pode ser utilizada para o cálculo do carbono 

equivalente em aços com quantidade de carbono menor ou igual a 0,12%. Segundo a norma 

API 5L (2018), quando a porcentagem de carbono for superior a 0,12%, deve ser utilizada a 

Eq. (2.3) para determinação do carbono equivalente.  

𝐶𝐸𝑃𝑐𝑚 = 𝐶 +
𝑆𝑖

30
+

𝑀𝑛

20
+

𝐶𝑢

20
+

𝑁𝑖

60
+

𝐶𝑟

20
+

𝑀𝑜

15
+

𝑉

10
+ 5𝐵 (2.2) 

𝐶𝐸𝐼𝐼𝑊 = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

(𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑉)

5
+

(𝑁𝑖 + 𝐶𝑢)

15
 (2.3) 

A possibilidade de fabricar os aços ARBL com alta resistência, alta tenacidade, boa 

soldabilidade e boa trabalhabilidade foi possível a partir do desenvolvimento de novos métodos 

de fabricação. A Figura 3 apresenta a evolução do limite de escoamento dos aços a partir dos 

novos métodos de fabricação desenvolvidos. A obtenção dos aços com maior limite de 

escoamento está diretamente relacionada com o desenvolvimento do método de laminação 

controlada, utilizado a partir da década de 1970 (GORNI et al., 2007). 

 

Figura 3  - Evolução da resistência de aços utilizados para fabricação de dutos, adaptado de GORNI et al. (2007). 
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O processo de laminação controlada, considerado como um tratamento termomecânico, 

permite a obtenção de chapas de aço com grãos finos. A última etapa de laminação ocorre a 

baixas temperaturas para evitar a recristalização da austenita. A presença de microelementos 

como vanádio, nióbio e titânio auxiliam no processo, formando precipitados que dificultam a 

restauração do material entre os passes de deformação. O resultando obtido é uma chapa de aço 

com uma granulação mais fina da ferrita após a transformação (GORNI et al., 2009). 

A adição de resfriamento acelerado permite a obtenção de grãos ainda mais finos e, com 

isso, aços de maior resistência. O resfriamento acelerado também contribui para a obtenção de 

uma microestrutura mais homogênea. Adicionado à laminação controlada, o método permitiu 

a obtenção de aços com o dobro da resistência dos aços utilizados na década de 1960, com 

melhora da soldabilidade pela redução do teor de carbono (HILLENBRAND et al., 2003). 

2.1.1.2 Aços API 5L 

Grande parte dos aços utilizados em gasodutos são aços de alta resistência e baixa liga, 

especificados pelo Instituto Americano de Petróleo. A norma API 5L (2018) apresenta a 

composição química e propriedades mecânicas das diferentes classificações de aços. Os aços 

são classificados em graus, com cada grau contendo limites de composição química e 

propriedades mecânicas. A norma API 5 L (2018) estabelece dois níveis de especificação para 

os aços, o nível PSL 1 e o nível PSL 2. O nível PSL 1 contempla especificações mínimas 

relacionadas a um nível de qualidade padrão do material. Já o nível PSL 2 contempla 

especificações adicionais referentes às propriedades mecânicas do material e composição 

química e especificações para resultados obtidos em ensaios não destrutivos.  

No início, a nomenclatura utilizada para cada grau representava exatamente o limite de 

escoamento mínimo do aço. Um aço grau X65, por exemplo, deveria ter como limite de 

escoamento mínimo 65 kpsi (448 MPa).  No entanto, com as revisões da norma, o limite de 

escoamento mínimo do aço foi levemente alterado, mas mantendo a mesma ordem de grandeza. 

A Tabela 2 apresenta os limites de escoamento mínimo dos aços especificados na norma API 

5L (2018). 

Os aços API 5L são considerados como microligados, pois os elementos de liga são 

adicionados em pequenas quantidades. Os principais microelementos utilizados para aumentar 

a resistência mecânica desses aços são nióbio, vanádio e titânio. A quantidade máxima desses 

elementos em porcentagem de peso é especificada na norma para cada grau. No caso do aço 

grau B, por exemplo, a quantidade máxima de titânio é de 0,04%. Algumas variações na 
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composição química são permitidas pela norma se acordado entre o fabricante dos tubos e o 

comprador.  A Tabela 2 apresenta os limites máximos de alguns elementos na composição do 

aço em porcentagem de peso. Na tabela, “d” significa que a soma das porcentagens de vanádio, 

nióbio e titânio deve ser menor ou igual a 0,15% e “g” significa que, se houver acordo entre as 

partes, a soma desses elementos pode ser maior do que 0,15%. 

Tabela 2 - Limite de escoamento mínimo e composição química de aços utilizados para fabricação de tubos com costura 

conforme norma API 5L nível PSL2, adaptado de API 5L (2018). 

Grau 

Limite de 

escoamento mínimo 
Porcentagem de peso máxima especificada 

psi MPa C Si Mn P S V Nb Ti 

B 35.500 245 0,22 0,45 1,20 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 

X42 42.100 290 0,22 0,45 1,30 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 

X46 46.400 320 0,22 0,45 1,30 0,025 0,015 d d d 

X52 52.200 360 0,22 0,45 1,40 0,025 0,015 d d d 

X56 56.600 390 0,22 0,45 1,40 0,025 0,015 g g g 

X60 60.200 415 0,12 0,45 1,60 0,025 0,015 g g g 

X65 65.300 450 0,12 0,45 1,60 0,025 0,015 g g g 

X70 70.300 485 0,12 0,45 1,70 0,025 0,015 g g g 

X80 80.500 555 0,12 0,45 1,85 0,025 0,015 g g g 

X90 90.600 625 0,10 0,55 2,10 0,020 0,010 g g g 

X100 100.100 690 0,10 0,55 2,10 0,020 0,010 g g g 

X120 120.400 830 0,10 0,55 2,10 0,020 0,010 g g g 

A microestrutura dos aços API 5L difere para cada grau, de acordo com o processo de 

fabricação empregado. Os aços de maior limite de escoamento mínimo possuem microestrutura 

de grãos mais finos. O processo de laminação controlada permitiu o desenvolvimento de aços 

grau X70, com uma redução do tamanho de grão da ferrita em relação ao aço grau X60. No 

caso dos aços grau X80, os valores de resistência necessários são atingidos apenas com uma 

variação da microestrutura de ferrítico-perlitíca para ferrítico-bainítica, utilizando o 

resfriamento acelerado no processo de fabricação. A Figura 4 - Microestrutura de aços 

classificados pela norma API 5L, adaptado de HILLENBRAND et al. (2003).Figura 4 apresenta 

a microestrutura de aços graus X60, X70 e X80 (HILLENBRAND et al., 2003). 
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Figura 4 - Microestrutura de aços classificados pela norma API 5L, adaptado de HILLENBRAND et al. (2003). 

2.1.2 Processo de fabricação de gasodutos 

A norma API 5L (2018) prevê métodos de fabricação que podem ser utilizados para os 

tubos da indústria de transporte de gás. Os tubos podem ser fabricados sem a necessidade de 

soldagem, produzindo tubos sem costura, ou tubos que necessitam de soldagem, tubos com 

costura. Tubos sem costura são fabricados por um processo de conformação a quente, por 

laminação ou extrusão. Tubos com costura são fabricados por laminação a frio, com o cordão 

de solda se estendendo ao longo do comprimento do tubo de forma longitudinal ou helicoidal 

(JUNIOR et al., 2013). 

Os dutos de transporte de gás possuem grandes diâmetros com o objetivo de reduzir os 

custos de operação. Os dutos de transporte da região sudeste, por exemplo, variam entre 12 

polegadas e 38 polegadas. Nesse caso, o processo de fabricação mais adequado para a grande 

maioria dos tubos é o processo conhecido como UOE, que produz tubos com costura a partir 

de chapas provenientes de um processo de laminação. Segundo JUNIOR et al., (2013), pelo 

processo UOE é possível obter tubos de13 polegadas (330,2 mm) a 48 polegadas (1219,2 mm) 

de diâmetro externo e 0,25 polegada (6,35 mm) até 1,5 polegada (31,8 mm) de espessura de 

parede. 

O processo de fabricação UOE pode ser dividido em cinco etapas, representadas na 

Figura 5. Quatro etapas do processo são etapas de conformação a frio e uma delas é uma etapa 

de soldagem. A primeira etapa do processo consiste no dobramento das bordas da chapa em 

uma prensa para facilitar as etapas seguintes e consequente fechamento em formato circular. A 

segunda etapa consiste em um dobramento da chapa em formato de “U”, utilizando um punção 

e dois apoios que causam dobramento da chapa. A terceira etapa promove a conformação da 
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chapa em formato de “O”, utilizando duas matrizes semicirculares para garantir o perfil do tubo. 

Após essas etapas de conformação, ocorre a soldagem, utilizando o método de soldagem por 

arco submerso (SAW), iniciando pela parte interna e depois realizando a soldagem externa. A 

última etapa do processo consiste em uma expansão a frio do tubo, utilizando mandris que se 

movimentam longitudinalmente para ajustar o diâmetro final (BRENSING e SOMMER, 2008). 

 

Figura 5 - Etapas do processo de fabricação UOE, adaptado de VIERIA (2009) e BRENSING e SOMMER (2008). 

2.1.3 Tensões atuantes em gasodutos 

Os gasodutos estão sujeitos a diversas tensões durante a sua operação. As tensões 

possuem diferentes fontes, sendo devido à pressão interna imposta pelo gás, à variação de 

temperatura, aos efeitos do solo no caso de dutos enterrados e devido ao processo de fabricação 

e montagem no campo. As tensões atuam de forma circunferencial ou de forma longitudinal 

nos dutos, formando um estado de tensões combinadas. A magnitude dessas tensões deve ser 

considerada durante a etapa de projeto do duto. 

Segundo CHENG (2013), a principal tensão atuante em um duto tem caráter 

circunferencial e sua fonte é a pressão interna de operação. A pressão máxima de operação 

admissível deve ser estabelecida na fase de projeto, sendo utilizada para o dimensionamento do 

gasoduto. Sendo uma das variáveis mais importantes do processo de transporte de gás, durante 

a operação, o seu valor é monitorado e controlado. A Eq. 2.4 deve ser utilizada para o cálculo 

da tensão circunferencial devido à pressão interna, onde CP é o valor da tensão, P é o valor da 

pressão interna, D é o diâmetro do duto e t é a espessura da parede.  
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𝜎𝐶𝑃 =
𝑃𝐷

2𝑡
  (2.4) 

Além da tensão circunferencial, a pressão interna também causa tensão longitudinal, 

mas em menor magnitude. O valor da tensão está relacionado com a restrição da movimentação 

do duto pelo solo. Segundo a ASME B31.8 (2003), quando o duto enterrado tem seu movimento 

completamente restringido pelo solo, essa tensão longitudinal deve ser calculada pela Eq. 2.5, 

sendo o valor da tensão longitudinal LP determinado a partir do valor de CP. Quando o duto 

não tem o movimento restringido, deve ser utilizada a Eq. 2.6. 

𝜎𝐿𝑃 = 0,3𝜎𝐶𝑃 (2.5) 

𝜎𝐿𝑃 = 0,5𝜎𝐶𝑃 (2.6) 

A variação de temperatura causa um efeito de expansão ou contração no duto, dando 

origem a uma tensão longitudinal. Quando a temperatura aumenta, a tendência do duto é 

expandir, e quando a temperatura diminui, a tendência é a de contração. No entanto, o solo 

impõe uma restrição a esse movimento nos dutos enterrados. Segundo a ASME B31.8 (2003), 

para o cálculo da tensão T resultante da variação de temperatura em dutos com movimento 

restrito, deve ser utilizada a Eq. 2.7, onde E é o módulo de elasticidade na temperatura ambiente, 

T1 é a temperatura no momento da instalação do duto, T2 é a temperatura atingida durante a 

operação e α é o coeficiente de expansão térmica. 

𝜎𝑇 = 𝐸′𝛼(𝑇1 − 𝑇2) (2.7) 

Os gasodutos enterrados estão submetidos às tensões impostas pelo solo. As tensões 

poder ter origem na movimentação do solo ou pelo próprio peso do solo acima do duto. No caso 

de dutos que cruzam rodovias, por exemplo, o peso dos veículos também influencia na tensão 

transmitida ao duto. De acordo com CHENG (2013), as movimentações do solo podem causar 

tensões longitudinais, mas a sua magnitude é de difícil determinação.  

Tensões nos gasodutos também podem ter sua origem nos processos de fabricação e 

montagem, na forma de tensões residuais. A magnitude das tensões residuais está diretamente 

relacionada ao processo de fabricação escolhido, de acordo com as deformações impostas ao 

material. Além disso, durante a montagem no campo, os tubos são curvados para se adequarem 

às valas, também causando a introdução de tensões residuais. Segundo o NATIONAL 
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ENERGY BOARD (1996) as tensões residuais podem ser equivalentes a 25% da tensão limite 

de escoamento do material. A magnitude dessas tensões, no entanto, pode ser reduzida pela 

realização de teste hidrostático antes do início da operação. 

2.2 CORROSÃO 

A corrosão é um processo de degradação dos materiais que pode prejudicar a sua 

funcionalidade. GENTIL (2011) define corrosão como a deterioração de materiais, mais 

comumente metálicos, causada por interação química ou eletroquímica com o meio ambiente, 

podendo estar associada ou não a solicitações mecânicas. Por ser um processo crítico que pode 

causar custos elevados para as indústrias, os efeitos da corrosão são considerados na fase de 

projeto, podendo ser utilizadas sobreespessura de corrosão e mecanismos de proteção para 

minimizar os danos. 

O homem convive com os processos de corrosão desde que começou a utilizar metais 

no seu dia a dia. Heródoto descreveu no século V a.C. o uso de estanho como uma proteção 

para o ferro. Plínio, filósofo romano, escreveu sobre a corrosão do ferro, também conhecida 

como ferrugem, em um de seus ensaios no século I. Apesar desses registros mais antigos, foi 

somente em 1675 que estudos buscando entender as causas e os mecanismos de corrosão 

passaram a ser conhecidos, quando Robert Boyle apresentou suas ideias sobre a origem do 

processo. Outros cientistas que fizeram importantes observações para o desenvolvimento dos 

conhecimentos sobre a corrosão foram Austin em 1788, ao observar que ao reagir com o ferro,  

a água neutra se torna alcalina, Thenard em 1819, ao sugerir que a corrosão é um fenômeno 

eletroquímico, Hall  em 1829, ao perceber que, em um ambiente onde não há oxigênio, o ferro 

não se deteriora por corrosão e Davy em 1824 ao propor a utilização de metais de sacrifício 

como mecanismo de proteção contra corrosão. Outras grandes descobertas, realizadas por 

Faraday entre 1834 e 1840, demonstraram as relações entre reações químicas e a geração de 

corrente elétrica (AHMAD, 2006). 

Sendo um processo de natureza eletroquímica, espontâneo e irreversível, a corrosão é 

capaz de destruir completamente todos os metais, agindo na sua superfície, se esses não 

possuírem alguma proteção. As reações eletroquímicas podem ser consideradas como reações 

de oxirredução, com o metal cedendo elétrons para o meio corrosivo e dessa forma tendo sua 

superfície destruída. Podendo ocorrer de diversas formas, a corrosão pode possuir diferente 

aparências, formas de ataque, causas e mecanismos (GENTIL, 2011). 
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2.2.1 Reações envolvidas no processo de corrosão 

O processo de corrosão dos metais é um processo que envolve reações de oxirredução 

com agentes presentes no meio em que estão inseridos. As reações de oxirredução são as mais 

comuns e importantes entre as reações químicas. Os termos oxidação e redução podem 

apresentar diferentes conceitos. Segundo HOUSECROFT e SHARPE (2005), oxidação pode 

se referir a ganho de oxigênio, perda de hidrogênio ou perda de elétrons. Já a redução pode estar 

relacionada à perda de oxigênio, ao ganho de hidrogênio ou ao ganho de elétrons. Nos casos de 

corrosão, é mais comumente aplicada a definição em termos de ganho e perda de elétrons.  

A oxidação e a redução são reações complementares. Quando ocorre a oxidação de um 

elemento, ocorre a redução de outro elemento. O elemento oxidado, que perde elétrons, é 

conhecido como agente redutor e o elemento redutor, que ganha elétrons, é conhecido como 

agente oxidante. Os metais, quando reagem, têm a tendência a perder os elétrons que estão em 

seu último nível energético, ou seja, sofrem oxidação e agem como redutores. Agentes 

oxidantes como o oxigênio, água, enxofre e cloro ganham elétrons no processo de oxirredução. 

Quando estão em contato com metais, devido a essas reações, ocorre a corrosão dos metais 

(GENTIL, 2011). 

No caso de um metal em contato com água e oxigênio, por exemplo, pode ocorrer a 

formação de hidróxidos. A Eq. 2.8 representa a reação de oxidação, a Eq. 2.9 representa a reação 

de redução e a Eq. 2.10 representa a reação de oxirredução. 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒  (2.8) 

2𝐻2𝑂 +  𝑂2 + 4𝑒 → 4𝑂𝐻−  (2.9) 

2𝐹𝑒 + 2𝐻2𝑂 + 𝑂2 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 (2.10) 

Os metais possuem diferentes tendências de oxidação, sendo uns mais propícios a perder 

elétrons do que outros. Essa tendência a sofrer oxidação é conhecida como potencial de 

oxidação e, sabendo o valor desse potencial, é possível determinar a possibilidade de ocorrência 

dos processos corrosivos. A Tabela 3 indica o potencial de oxidação dos metais. Quanto maior 

o valor do potencial, maior é a sua tendência a sofrer oxidação. Magnésio, alumínio e zinco 

possuem potenciais maiores do que o ferro. Dessa forma, eles podem ser utilizados como metais 
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de proteção do ferro, já que têm maior tendência a perder elétrons, evitando a corrosão do ferro. 

Esse mecanismo de proteção é conhecido como proteção catódica com anodo de sacrifício. 

Tabela 3 - Potenciais de oxidação, Gentil (2011). 

Metal Reação no Eletrodo Potencial (volt) 

Lítio Li → Li+ +e +3,05 

Potássio K → K+ +e +2,93 

Cálcio Ca → Ca2+ +2e +2,87 

Sódio Na → Na+ +e +2,71 

Magnésio Mg → Mg2+ +2e +2,37 

Berílio Be → Be2+ +2e +1,85 

Urânio U → U3+ +3e +1,80 

Alumínio Al → Al3+ +3e +1,66 

Titânio Ti → Ti3+ +3e +1,63 

Zircônio Zr → Zr4+ +4e +1,53 

Manganês Mn → Mn2+ +2e +1,18 

Zinco Zn → Zn2+ +2e +0,76 

Cromo Cr → Cr3+ +3e +0,74 

Ferro Fe → Fe2+ +2e +0,44 

Cádmio Cd → Cd2+ +2e +0,40 

Cobalto Co → Co2+ +2e +0,28 

Níquel Ni → Ni2+ +2e +0,25 

Molibdênio Mo → Mo3+ +3e +0,20 

Estanho Sn → Sn2+ +2e +0,14 

Chumbo Pb → Pb2+ +2e +0,13 

Hidrogênio H2 → 2H+ +2e +0,00 

Cobre Cu → Cu2+ +2e -0,34 

Mercúrio 2Hg → Hg2
2+ +2e -0,79 

Prata Ag → Ag+ +e -0,80 

Platina Pt → Pt2+ +2e -1,20 

Ouro Au → Au3+ +3e -1,50 

Quando dois metais de potenciais diferentes estão em contato na presença de um 

eletrólito, ocorre a formação de uma pilha eletroquímica. Nesse caso, o metal com maior 

potencial sofre a oxidação e é conhecido como anodo e os elétrons saem desse metal em direção 

ao outro. O metal com menor potencial sofre a redução e é conhecido como catodo, recebendo 

os elétrons do anodo. O eletrólito é um condutor contendo íons que permite a transferência de 

elétrons entre o anodo e o catodo. Na pilha, o metal que tem a função de anodo sofre a corrosão 

e o metal que tem a função de catodo é protegido. Se algum desses elementos for removido, 

não ocorre a formação da pilha e a possibilidade de ocorrer corrosão é reduzida (GENTIL, 

2011). 
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Figura 6 - Esquema de pilha eletroquímica, Gentil (2011). 

2.2.2 Tipos de corrosão 

Segundo GENTIL (2011), os tipos de corrosão podem ser definidos de acordo com a 

sua aparência, formas de ataque, as causas e os mecanismos. A classificação das formas de 

corrosão auxilia no processo de escolha das medidas mitigadoras a serem aplicadas para 

proteger a superfície da deterioração. AHMAD (2006) define os tipos de corrosão como: 

corrosão uniforme; corrosão por pite; corrosão galvânica; corrosão intergranular; corrosão por 

fresta; corrosão sob tensão; corrosão sob fadiga; corrosão sob atrito e corrosão por erosão. 

• Corrosão uniforme é um tipo de corrosão que atinge toda a superfície do material 

exposta ao meio corrosivo de maneira uniforme, provocando redução na sua espessura. 

• Corrosão por pite é um tipo de corrosão caracterizada pela formação de pequenas 

cavidades que normalmente possuem a sua profundidade maior do que o diâmetro. 

•  Corrosão galvânica ocorre devido ao contato entre dois materiais metálicos com 

potenciais de oxidação diferentes, provocando a movimentação de elétrons na presença 

de um eletrólito e causando perfurações profundas no metal corroído.  

• Corrosão intergranular é um processo de corrosão que ocorre na região dos contornos 

de grãos do material metálico e altera as suas propriedades.  

• Corrosão por fresta ocorre devido à retenção de fluidos corrosivos em pequenos 

espaços, frestas, de uma peça metálica, deixando a superfície exposta à deterioração.  

• Corrosão sob tensão é um processo que está relacionado ao tipo de material, as 

solicitações mecânicas aplicadas e o meio corrosivo, podendo provocar a fratura do 

material.  



19 

 

 

• Corrosão sob fadiga ocorre em materiais submetidos a solicitações mecânicas cíclicas 

em meios corrosivos, com a corrosão se propagando junto com a trinca de fadiga.  

• Corrosão sob atrito ocorre quando duas superfícies, sendo pelo menos uma metálica, 

estão em contato e com sua interface submetida a uma carga, podendo surgir pites e o 

descoramento da superfície metálica.  

• Corrosão por erosão ocorre quando metais em contato com fluido em movimento são 

deteriorados, perdendo sua camada superficial protetora devido ao poder abrasivo do 

fluido e ficando expostos ao meio corrosivo. 

Para entendimento dos mecanismos de corrosão, é necessário considerar as 

características do material, o meio corrosivo e as solicitações mecânicas aplicadas. As 

combinações desses fatores podem provocar diferentes tipos de corrosão e todos eles devem ser 

considerados na fase de projeto para que sejam escolhidos os mecanismos de proteção 

adequados. Quando a corrosão provoca uma acentuada perda de massa, ela pode estar 

relacionada somente à ação de um meio corrosivo agressivo. No entanto, casos em que ocorre 

a combinação do meio corrosivo com solicitações mecânicas, a perda de massa pode não ser 

acentuada e mesmo assim causar fratura drástica no material (GENTIL, 2011). 

2.2.3 Corrosão sob tensão 

A corrosão sob tensão é definida, segundo SCHWEITZER (2010), como um tipo de 

falha de metais que fraturam quando estão sob ação simultânea de tensões trativas e um meio 

corrosivo específico. A fratura devido à corrosão sob tensão (CST) é muitas vezes inesperada, 

com o material não apresentando perda de massa considerável pela corrosão. Além da 

necessidade de tensões trativas e meio corrosivo específico, para que a falha ocorra, o material 

deve ser susceptível. Uma representação na forma de teoria dos conjuntos é apresentada na 

Figura 7, com a falha por CST acontecendo somente na interseção dos três conjuntos. As 

condições para o surgimento de CST são específicas para cada tipo de material, solicitações 

mecânicas e meio, de forma que, alterações nessas condições podem evitar o surgimento da 

falha. 
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Figura 7 - Fatores essenciais para que ocorra corrosão sob tensão, adaptado de CHENG (2013). 

A análise da trinca de CST, que possui aparência microscópica de fratura frágil, pode 

ser dividida no período de nucleação da trinca e no período de propagação da trinca. O período 

de nucleação, ou período de indução, é o período necessário para o surgimento da trinca. As 

trincas de CST podem surgir sem uma evidência perceptível de corrosão na superfície, e estão 

frequentemente associadas à defeitos pré-existentes no material, como descontinuidades na 

superfície, pites ou contornos de grãos. Tendo sua origem na superfície em contato com o meio 

corrosivo, a propagação pode ocorrer tanto no comprimento quanto na profundidade.  

O período de propagação da trinca é o período em que a trinca começa a avançar até um 

valor final que pode causar a falha catastrófica. As trincas de CST são caracterizadas por seguir 

um caminho não linear, com ramificações e podem se apresentar na forma de colônias de trincas 

paralelas. A propagação pode ocorrer de forma intergranular ou transgranular, ou uma 

combinação das duas, de acordo com o material, as tensões e o meio corrosivo. Os dois tipos 

de propagação estão ilustrados na Figura 8. 

 

Figura 8 - Representação de trinca intergranular e trinca transgranular de corrosão sob tensão, adaptado de MANESCHY e 

MIRANDA (2014). 



21 

 

 

Trinca intergranular em corrosão sob tensão é um tipo de fratura que ocorre nos 

contornos dos grãos da rede cristalina do material. Os contornos de grãos preferidos para a 

corrosão possuem energia maior do que a energia da matriz. A ação de tensões aumenta a 

velocidade de penetração desse tipo de trinca. No caso das trincas transgranulares em corrosão 

sob tensão, a fratura se propaga através dos grãos da rede cristalina. A aplicação de tensão nesse 

caso resulta no surgimento de um mecanismo de corrosão que não ocorreria sem a presença de 

tensão (GENTIL, 2011).  

Devido à complexa relação entre material, meio e tensões, os mecanismos envolvidos 

na corrosão sob tensão ainda não são totalmente conhecidos. Não há um mecanismo único 

capaz de explicar todos os casos e os experimentos realizados são os responsáveis por grande 

parte das descobertas. Segundo AHMAD (2006), quatro categorias básicas de mecanismos 

foram propostas para a CST. Essas categorias de mecanismos são: corrosão em caminho ativo; 

corrosão pelo rompimento de filme protetor; corrosão por fragilização e corrosão por adsorção.  

Corrosão sob tensão em caminho ativo, também conhecida como corrosão sob tensão 

em dissolução anódica, é um mecanismo baseado na existência prévia de caminhos susceptíveis 

à reação anódica de dissolução. A segregação e a precipitação de componentes nos contornos 

de grãos geram uma diferença entre a composição química e o potencial eletroquímico dos 

contornos com relação às regiões adjacentes e cria um caminho ativo, preferível para a corrosão 

localizada. Além disso, a remoção das camadas protetoras devido à deformação plástica na 

ponta da trinca facilita o surgimento de corrosão localizada (AHMAD, 2006). 

Corrosão pelo rompimento de filme protetor é um mecanismo baseado em um ciclo que 

envolve o rompimento localizado do filme protetor na ponta da trinca devido às tensões trativas, 

ataque localizado na região de ruptura do filme e posterior reparação do filme. O filme protetor 

é uma película formada por metais e ligas que tornam os materiais uma área catódica. Em alguns 

casos, não ocorre a reparação do filme protetor, devido à maior taxa de rompimento do filme 

na ponta da trinca em relação à sua reparação. Nesse caso, quando a propagação da trinca é 

iniciada, a ponta da trinca permanece com metal ativo exposto que é preferencialmente atacado 

pelo meio corrosivo (CHENG, 2013). 

Corrosão por fragilização é um mecanismo baseado no princípio da fragilização de 

regiões próximas a um processo eletroquímico. A fragilização por hidrogênio é muitas vezes 

associada à corrosão sob tensão. Essa fragilização ocorre durante a deformação plástica de uma 

liga pela absorção do hidrogênio, por difusão, sendo comum em aços de alta resistência. A 
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combinação da fragilização por hidrogênio com corrosão sob tensão deve ser analisada com 

cuidado, pois os processos reagem de forma diferente com mecanismos de proteção. A 

aplicação de corrente elétrica para evitar o surgimento de CST não é eficiente com a presença 

de fragilização por hidrogênio (AHMAD, 2006). 

Corrosão por adsorção está relacionada com a adsorção de espécies presentes no meio, 

provocando uma redução na resistência das ligações interatômicas e consequente redução na 

tensão necessária para o surgimento de trincas. Nesse mecanismo, a probabilidade de formação 

das trincas cresce com o enfraquecimento das ligações (AHMAD, 2006).  

Segundo FONTANA (1987), o tempo é um parâmetro importante no estudo de corrosão 

sob tensão, pois o principal dano causado pela falha ocorre com a propagação da trinca. A 

propagação da trinca causa uma redução na área da seção transversal do material, aumentando 

a tensão aplicada até a ruptura. GENTIL (2011) afirma que o tempo para ocorrer a falha por 

CST está relacionado com as solicitações mecânicas, a natureza e concentração do meio 

corrosivo, a temperatura e as características do material. 

2.2.3.1 Influência do material 

Segundo AHMAD (2006), praticamente todas ligas são susceptíveis à corrosão sob 

tensão e poucos metais puros sofrem esse tipo de falha, mas a presença de impurezas pode 

torná-los susceptíveis. A estrutura, a composição e as propriedades mecânicas do material 

afetam a sua resistência à corrosão.  

O efeito da microestrutura do material na resistência à CST é complexo. Modificações 

na microestrutura, além de afetar as propriedades mecânicas, podem aumentar a resistência do 

material à corrosão. GENTIL (2011) afirma, por exemplo, que o aço inoxidável ferrítico, que 

possui estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (c.c.c), é muito mais resistente do que o aço 

inoxidável austenítico, que possui estrutura cristalina cúbica de face centrada (c.f.c). Além 

disso, o refino dos grãos também influencia na resistência à corrosão sob tensão. Um material 

com grãos menores apresenta maior resistência do que o mesmo material com grãos maiores. 

Resultados experimentais apresentados por LU e LUO (2006) indicaram que em 

materiais com microestrutura similar, a resistência à CST pode diminuir com o aumento do 

limite de escoamento. No caso de um material de microestrutura ferrítico-bainítica, após um 

tratamento de têmpera, seu limite de escoamento é maior, mas sua resistência à corrosão sob 

tensão é menor se comparado a um material apenas laminado de mesma microestrutura. Além 
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disso, uma alteração na microestrutura provocada por um processo de soldagem de um aço de 

microestrutura ferrítico-bainítica de grãos finos, por exemplo, diminui a resistência à CST do 

material, com a zona termicamente afetada (ZTA) e o metal de solda sendo as regiões mais 

sensíveis à corrosão. Podendo representar uma região com elevada tensão local e com menor 

resistência à CST, a ZTA é uma região preferível para o surgimento de trincas.    

A suscetibilidade à CST também é afetada pela alteração na composição química em 

regiões do material devido à precipitação e à segregação de componentes nos contornos de 

grãos. A precipitação de carbetos de cromo em aços inoxidáveis, por exemplo, no processo de 

sensitização, transforma os contornos dos grãos em uma região mais susceptível à corrosão. 

Isso ocorre devido à um maior teor de cromo nos contornos de grãos do que nos grãos. A 

presença de impurezas segregadas nos contornos de grãos pode causar o mesmo efeito, 

dependendo da sua concentração, do potencial eletroquímico e do meio corrosivo (CHENG, 

2013). 

 Segundo SCHWEITZER (2010), o teor de determinados elementos de liga também 

pode influenciar na resistência à corrosão sob tensão. Em aços inoxidáveis, por exemplo, a 

presença do níquel com teores acima de 30% pode tornar o material imune ao aparecimento de 

trincas de CST. Os aços inoxidáveis austeníticos mais comuns possuem teores de níquel entre 

7% e 10%, apresentando baixa resistência à corrosão sob tensão. De acordo com GENTIL 

(2011), elementos do grupo 15 da tabela periódica, como o nitrogênio e o fósforo, diminuem a 

resistência CST.   

 O mecanismo de propagação da trinca também está associado, de certa forma, às 

características do material. Contornos de grãos com maior susceptibilidade à corrosão 

promovem uma propagação de trincar intergranular. As trincas intergranulares podem ser 

observadas, por exemplo, em aços carbono, ligas de cobre e ligas de alumínio. No caso das 

trincas transgranulares, sua propagação ocorre somente em ligas e na maioria dos casos em 

materiais de estrutura cúbica de face centrada (c.f.c). Podem ocorrer trincas transgranulares de 

corrosão sob tensão em aços inoxidáveis austeníticos, aços de alta resistência e baixa liga, ligas 

de alumínio e, em alguns casos, em ligas de cobre (GENTIL, 2011). 

2.2.3.2 Influência do meio 

Os meios corrosivos são uma parte importante do processo de corrosão sob tensão. Esse 

tipo de falha não ocorre para todos os metais em todos os meios. A relação entre material e 

meio é muito específica e, segundo SCHWEITZER (2010), ainda não foram descobertas todas 
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as combinações que provocam a ocorrência de CST. Na Tabela 4 é apresentada uma lista de 

algumas combinações de materiais e meios corrosivos que podem causar corrosão sob tensão. 

A severidade do processo pode variar consideravelmente de um meio para outro.  

Tabela 4 - Meios que podem causar CST em ligas, AHMAD (2006). 

Metal Meio corrosivo 

Ligas de alumínio Soluções de NaCl 

 Água do mar 

 Ar ou vapor d´água 

Ligas de cobre Soluções de amônia 

 Água ou vapor d’água 

Aços carbono Soluções de NaOH 

 Soluções de H2S 

 Soluções de HCN 

Aços de baixa liga Soluções de H2S 

Aços inoxidáveis Soluções de HCl 

 Soluções de H2S 

 Água do mar 

 Soluções de NaCl 

FONTANA (1987) afirma que uma característica dos meios corrosivos que provocam 

CST é o fato deles não causarem uma degradação severa por corrosão, com um filme protetor 

sendo criado na ausência de tensões. O estado físico do meio também é um fator importante, 

pois ligas expostas a meios de fase única costumam ser menos atacadas do que ligas expostas 

a meios que possuem seu estado físico alternado. Na maioria dos casos esses meios corrosivos 

são aquosos, mas meios não aquosos também podem causar fratura, como no caso da liga de 

titânio na presença de N2O4. 

A condutividade elétrica dos íons também é uma das características que pode influenciar 

na corrosividade de um meio para promover CST. Segundo AHMAD (2006), se um íon de 

determinada condutividade elétrica provoca corrosão sob tensão, espera-se que íons de 

condutividade semelhante também provoquem. Alguns dos íons mais associados à corrosão sob 

tensão são o íon cloreto (Cl-), o íon sulfeto (S2-) e o íon carbonato (CO₃²⁻). 

A presença desses íons também está associada com o pH do meio corrosivo e pode 

influenciar no modo de propagação da trinca. Segundo CHENG (2013), a presença de uma 

solução concentrada de carbonato e bicarbonato com alto pH alcalino promove a propagação 

intergranular de trincas de CST. Já uma solução diluída de bicarbonato com pH quase neutro 

promove a propagação transgranular da trinca. 
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Outro fator que influencia na corrosão sob tensão é a temperatura do ambiente. 

Temperaturas mais elevadas aceleram as reações que ocorrem no processo de corrosão, 

aumentando a possibilidade de iniciação de trincas e a velocidade de propagação delas. As 

temperaturas atingidas no processo de soldagem, por exemplo, podem causar a fratura de um 

material em meio corrosivo (GENTIL, 2011).  

2.2.3.3 Influência das solicitações mecânicas 

A presença de solicitações mecânicas é uma condição necessária para que ocorra a 

corrosão sob tensão. Essas solicitações devem ser trativas, podendo ser tensões aplicadas, 

tensões residuais ou uma combinação das duas. As tensões aplicadas podem ser, no caso de um 

gasoduto, a pressão interna imposta pelo gás ou a pressão do solo sobre o duto enterrado. As 

tensões residuais podem surgir devido ao o processo de fabricação do material, soldagem ou 

encruamento do material devido ao dobramento ou curvamento a frio. Segundo CHENG 

(2013), as tensões residuais trativas podem atingir valores que influenciam no surgimento e 

propagação das trincas de corrosão sob tensão. 

Não existe um único valor limite de tensão abaixo do qual não ocorre a CST em um 

material, pois esse limite varia com as condições do meio. Os valores de limite de tensão são 

definidos para cada combinação de liga e meio corrosivo. No entanto, para todas as ligas, esse 

valor é menor do que o limite de escoamento, valor necessário para falha sem corrosão. 

Representando uma tensão nominal dentro da zona elástica do material, segundo 

SCHWEITZER (2010), o limite de tensão pode estar abaixo de 10% do limite de escoamento 

em alguns casos. No gráfico da Figura 9,  representa o ponto de ruptura do material em 

condições de CST. 

 

Figura 9 - Curva tensão versus deformação obtida ao ar, GENTIL (2011). 
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O valor de tensão necessário para que ocorra a falha por CST reduz com o tempo de 

contato do material com meio corrosivo. Dados experimentais apresentados por MANESCHY 

e MIRANDA (2014) revelam o aspecto da curva da tensão com relação ao tempo de exposição. 

Em alguns sistemas, existe um valor de tensão abaixo do qual não ocorre a falha por CST, 

independentemente do tempo de exposição ao meio corrosivo. No gráfico da Figura 10, esse 

valor de tensão é representado por s.  

 

Figura 10 - Curva tensão para falha por corrosão versus tempo de exposição ao meio corrosivo, MANESCHY e MIRANDA 

(2014). 

Quanto maior o valor da tensão, menor será o tempo até a fratura. Por esse motivo, 

reduzir as tensões trativas, tanto as aplicadas quanto as residuais, pode ser uma alternativa para 

evitar a falha. Reduzir as tensões aplicadas nem sempre é uma alternativa desejada, já que seu 

valor é especificado na etapa de projeto e espera-se que o material consiga trabalhar nessas 

condições.  No caso de um gasoduto, por exemplo, reduzir a pressão do gás natural pode ser 

uma das primeiras atitudes para retardar a propagação de trincas encontradas, mas essa ação 

pode levar a problemas no fornecimento de gás e causar grandes perdas econômicas. As tensões 

residuais trativas geradas no processo de fabricação, soldagem ou encruamento podem ser 

reduzidas por tratamentos de alívio de tensões. Além disso, na etapa de projeto, regiões de 

concentração de tensão devem ser evitadas. 

2.2.3.4 Mecânica da fratura 

Para evitar que uma falha drástica aconteça, é necessário avaliar a propagação da trinca. 

Uma análise utilizando a mecânica da fratura permite estimar o comprimento crítico de trinca 

que causa a fratura e a velocidade de propagação dessa trinca. A abordagem pode ser realizada 

pela Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE), quando a fratura possui pequena deformação 

plástica na região da ponta da trinca, ou a Mecânica da Fratura Elasto-Plástica (MFEP), quando 
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a região próxima ao defeito sofre deformação plástica considerável. Segundo MANESCHY e 

MIRANDA (2014), as regiões de deformação plástica costumam ficar restritas à ponta da 

trinca, justificando o uso, na maioria dos casos, da MFLE. 

Segundo ANDERSON (2005), uma trinca pode sofrer três tipos de solicitações. No 

Modo I, a tensão aplicada é perpendicular ao sentido de propagação da trinca, forçando sua 

abertura. No Modo II, é aplicada uma tensão de cisalhamento no plano da trinca, provocando 

deslizamento entre as faces. Já no Modo III, o carregamento promove um cisalhamento em 

sentido transversal ao comprimento da trinca. Uma representação dos três modos é apresentada 

na Figura 11. 

 

Figura 11 - Modos de carregamento, adaptado de ANDERSON (2005). 

A identificação do modo de carregamento é um dos primeiros passos para a análise da 

trinca, pois os parâmetros calculados na mecânica da fratura estão associados a ele. No estudo 

da propagação de trincas de corrosão sob tensão, considera-se que a trinca se propaga no sentido 

transversal à maior tensão aplicada no material. Nesse caso, o Modo I deve ser utilizado. 

Pela MFLE, o fator de intensidade de tensões K é um parâmetro que descreve a 

intensidade das tensões na região da ponta da trinca. Esse parâmetro varia com o modo de 

carregamento, sendo apresentado como KI quando relacionado ao Modo I. O valor de KI é 

calculado pela Eq. 2.11, onde  é a tensão normal aplicada e a está relacionado ao comprimento 

da trinca. Se a trinca está na extremidade de uma placa, seu comprimento corresponde a a e se 

está no interior, corresponde a 2a. F0 é um fator de correção relacionado à geometria do 

material, à solicitação e à forma e tamanho da trinca (MANESCHY e MIRANDA, 2014). 

𝐾𝐼 = 𝐹0√𝜋𝑎 (2.11) 
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Quando KI é maior ou igual ao valor crítico, KIC, a trinca se propaga de maneira instável 

e ocorre a fratura frágil. O parâmetro KIC, fator crítico de intensidade de tensões, é obtido 

experimentalmente e está relacionado à tenacidade à fratura do material que é a quantidade de 

energia absorvida por um material até a sua ruptura. Segundo MANESCHY e MIRANDA 

(2014), é comum a analogia à resistência dos materiais, com o limite de escoamento do material 

controlando a falha na ausência de defeitos e KIC controlando a falha no caso da existência de 

uma trinca pela Mecânica da Fratura. Substituindo KI por KIC na Eq. 2.11, é possível determinar 

o tamanho crítico da trinca ac a partir do qual ocorre a fratura frágil. A obtenção do valor 

máximo de tensão que pode ser aplicada até a falha também é possível ao isolar o valor da 

tensão na Eq. 2.11 com KIC no lugar de KI. A relação de ac é mostrada na Eq. 2.12 e a relação 

de c na Eq. 2.13. 

𝑎𝑐 =
1

𝜋
(

𝐾𝐼𝑐

𝐹0𝑚á𝑥
)

2

 (2.12) 

𝑐 =
𝐾𝐼𝑐

𝐹0√𝜋𝑎
 (2.13) 

EVANS e JOHNSON (1975) propuseram um método para calcular a velocidade de 

propagação de trincas que crescem de forma lenta até atingir o valor crítico KIC. O método 

apresentado leva em conta a MFLE com a utilização do fator KI. A taxa de crescimento de uma 

trinca da/dt é obtida pela Eq. 2.14, onde os valores de A e n são valores constantes para cada 

uma das regiões I, II e III da Figura 12. Segundo MANESCHY e MIRANDA (2014) esse 

método pode ser utilizado para estimar a velocidade de propagação de trincas de CST.  

𝑑𝑎

𝑑𝑡
= 𝐴𝐾𝐼

𝑛 (2.14) 

CHENG (2013) explica que, em muitos casos, as trincas de corrosão sob tensão se 

manifestam em colônias de trincas que acabam se juntando no período de propagação, 

influenciando no valor da velocidade de crescimento do defeito com o tempo. Existe um 

patamar no período de propagação após a etapa de iniciação onde a velocidade de crescimento 

é praticamente constante no tempo. Após esse patamar, a velocidade cresce até a ruptura. Outro 

patamar de velocidade de crescimento constante é apresentado por EVANS e JOHNSON 

(1975). Na região II da Figura 12, o valor de n é aproximadamente igual a zero, logo da/dt 

permanece constante mesmo com o aumento de KI. 
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Figura 12 - Curva velocidade versus KI, EVANS e JOHNSON (1975). 

2.2.3.5 Medidas de prevenção de CST 

A corrosão sob tensão pode trazer consequências ambientais, econômicas ou até 

sociais. A degradação de materiais pela corrosão pode causar contaminação de ambientes 

devido ao vazamento de substâncias armazenadas por equipamentos corroídos, gastos com 

substituições dos equipamentos, ou ainda o colapso de estruturas podendo colocar em risco a 

vida de pessoas. Esse problema é frequente em grande parte das indústrias devido ao grande 

uso de materiais metálicos em ambientes corrosivos. Para evitar as consequências da 

degradação, devem ser adotas medidas preventivas. No caso da corrosão sob tensão, alterações 

nos três elementos essenciais, ou seja, no material, no meio ou nas tensões, podem evitar a 

falha. A utilização de uma medida preventiva deve ser avaliada durante a etapa de projeto, 

sendo verificada a possibilidade e o custo. Na maioria das vezes, uma combinação de métodos 

é utilizada para eliminar os riscos de iniciação da corrosão. 

Alterações na tensão como forma de prevenir as falhas por corrosão sob tensão buscam 

diminuir as tensões trativas. As tensões residuais trativas devem ser eliminadas e as tensões 

aplicadas devem ser reduzidas até ser atingido um valor abaixo do limite de tensão que causa a 

CST. Em alguns casos, a aplicação de tensões residuais compressivas também pode ajudar na 

prevenção de falhas.  

A escolha do material adequado é uma outra medida de prevenção importante. Durante 

o projeto, deve ser escolhido um material que possua a melhor combinação de resistência 

mecânica para suportar as tensões aplicadas e resistência à corrosão sob tensão com um custo 

que viabilize a sua utilização. A melhor opção é a escolha de um material que não é susceptível 

à CST no ambiente específico que será exposto. Tratamentos térmicos e alterações na 
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composição química podem ser utilizados para melhorar a resistência do material à CST e tornar 

possível a sua utilização.    

Quando não é possível realizar alterações na tensão ou no material, devem ser 

avaliadas as alterações no meio corrosivo. Nesse caso, as medidas mais utilizadas são os 

revestimentos e a proteção catódica. De acordo com CHENG (2013), o uso de revestimentos 

de alta performance em conjunto com a proteção catódica é uma das opções mais confiáveis de 

proteção contra a corrosão sob tensão.  

O objetivo do revestimento é proteger o material ao evitar o contato com o meio 

corrosivo. O revestimento escolhido deve possuir características apropriadas como uma boa 

adesão ao material, ser impermeável, ser um bom isolante elétrico e ser resistente à degradação. 

Entre os mais utilizados para prevenir CST estão o revestimento epóxi FBE e a tripla camada 

de polietileno. Devem ser eliminadas as impurezas na superfície do material antes da aplicação 

da proteção para evitar o surgimento de falhas prematuras no revestimento (CHENG, 2013). 

Com o passar do tempo, os revestimentos começam a apresentar falhas por degradação 

ou por problemas em sua aplicação, mesmo que todos os cuidados tenham sido tomados. Por 

isso, a utilização da proteção catódica em conjunto com o revestimento é adotada em diversas 

situações. Segundo GENTIL (2011), a proteção catódica pode ser utilizada como única forma 

de proteção, podendo evitar a corrosão de superfícies metálicas nuas, mas a utilização em 

conjunto com um revestimento torna o processo mais simples e econômico.  

A proteção catódica é um mecanismo de proteção que consiste em aplicar uma corrente 

elétrica no material. Essa injeção de corrente pode ser realizada por dois métodos diferentes, a 

proteção catódica por anodo de sacrifício ou a proteção catódica por corrente impressa. No 

primeiro caso, é utilizado um material de sacrifício que possui potencial de oxidação maior do 

que o material que deve ser protegido, servindo com um anodo e a corrente é originada por essa 

diferença de potencial entre os metais. No segundo caso, uma fonte geradora de corrente elétrica 

contínua é utilizada para proteger o material e essa corrente é dispersada no eletrólito utilizando 

anodos inertes. Os mecanismos de proteção catódica só devem ser utilizados quando se sabe 

que a causa da fratura é realmente devido à corrosão sob tensão e não pela fragilização por 

hidrogênio, pois no caso da fragilização, a falha pode ser acelerada pela aplicação de corrente 

(GENTIL, 2011).  



31 

 

 

2.3 CORROSÃO SOB TENSÃO EM GASODUTOS 

Segundo CHENG (2013), cerca de 98% dos dutos de transmissão de óleo e gás estão 

enterrados. Esses dutos estão sujeitos a diversos tipos de danos, podendo ser causados, por 

exemplo, por um ataque do meio corrosivo, por movimentação do solo ou por ação de terceiros. 

A corrosão sob tensão na superfície externa é um dos problemas de alto risco para os dutos 

enterrados, pois pode provocar um vazamento ou ruptura do duto, gerando alto risco para o 

ambiente e para aqueles que vivem próximo a ele. 

Assim como nos outros casos de corrosão sob tensão, a CST em dutos somente ocorre 

em casos muito específicos, com a combinação da ação de um meio corrosivo, a presença de 

tensões trativas e um material susceptível. No caso dos dutos, a corrosão sob tensão é dividida 

em duas diferentes formas, de acordo com as características do meio em contato com o duto e 

mecanismos de iniciação e propagação das trincas. A primeira é conhecida como corrosão sob 

tensão clássica, intergranular ou em alto pH e high-pH SCC em inglês. A segunda é conhecida 

como corrosão sob tensão não clássica, transgranular ou em pH quase neutro e near-neutral-

pH SCC em inglês (FANG et al., 2003). 

2.3.1 Meios corrosivos em contato com gasodutos 

Segundo PARKINS et al. (1994), os materiais dos gasodutos e as solicitações 

mecânicas associadas não diferem entre as duas formas de corrosão, sendo o meio corrosivo o 

causador dos dois diferentes mecanismos de falha. A nomenclatura relacionada ao pH das 

formas de CST se refere ao valor do pH do eletrólito em contato com o duto na região da trinca 

e não ao pH do solo. Esse eletrólito é formado em regiões onde ocorre o descolamento do 

revestimento do duto e um consequente acúmulo de substâncias. O eletrólito que causa a CST 

intergranular possui pH entre 9,3 e 9,7 e o eletrólito que causa a CST transgranular possui pH 

entre 5,5 e 7,5. 

Os revestimentos aplicados em gasodutos para prevenção da corrosão sofrem falhas 

com o decorrer do tempo. De acordo com FANG et al. (2003), essas falhas nos revestimentos 

acabam permitindo o contato de água, dióxido de carbono e outras substâncias com o duto. 

Essas substâncias se acumulam em regiões onde ocorre o descolamento do revestimento e 

formam um novo meio corrosivo. Os diferentes tipos de revestimento possuem diferentes 

propriedades relacionados a sua aderência ao duto, permeabilidade, resistência ao desgaste e 

resistividade elétrica.  Entre os revestimentos mais utilizados em dutos estão o polietileno, o 
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polipropileno, o epóxi em pó (FBE), o alcatrão de hulha (coal tar) e o esmalte asfáltico 

(asfaltar).  

CHENG (2013) cita quatro fatores que controlam os meios corrosivos que resultam 

em CST: o tipo e a condição do revestimento do duto, o nível de proteção catódica na superfície 

do duto, a resistividade do solo e a temperatura. A combinação desses quatro fatores determina 

o tipo de eletrólito em contanto com o duto, influenciando na sua composição e pH e, com isso, 

determinando qual forma de corrosão sob tensão pode ocorrer.  

A corrosão sob tensão ocorre em uma grande variedade de solos, mas está mais 

relacionada a solos que se alternam entre seco e úmido. Segundo CHENG (2013), essa 

alternância entre seco e úmido altera a resistividade do solo, afetando a probabilidade de 

ocorrência de CST. De acordo com LEIS e EIBAR (1997), dutos enterrados em rios ou lagos, 

que estão continuamente em contato com a água, possuem menor probabilidade de ocorrência 

de CST do que os dutos nas bordas dos rios e lagos.  

O tipo de revestimento e a proteção catódica são dois fatores que se relacionam na 

susceptibilidade à corrosão sob tensão. Segundo FANG et al. (2003), a água subterrânea, que 

possui um pH entre 6 e 7, penetra o revestimento de um duto e se acumula nas regiões de 

descolamento do revestimento, tornando possível o surgimento de CST transgranular. A 

aplicação de proteção catódica eleva esse pH, podendo atingir valores entre 11 e 12.  No entanto, 

problemas na aplicação da proteção catódica ou a presença de determinada quantidade de CO2 

podem fazer o pH dessa solução atingir valores próximos de 9 e causar CST intergranular. Além 

disso, uma alta resistividade do solo e um revestimento isolante, por exemplo, podem impedir 

a passagem das correntes de proteção catódica, evitando alterações na água subterrânea que 

permanece com seu pH natural capaz de causar CST transgranular. 

Solos mais secos possuem maior resistividade e dificultam a passagem de correntes de 

proteção catódica para o duto, possibilitando a formação do meio propício a trincas 

transgranulares. No caso dos revestimentos, um tipo impermeável que pode agir como escudo 

para as correntes de proteção catódica e consequente manutenção do pH entre 6 e 7 em regiões 

de descolamento é a fita de polietileno. Já o asfaltar e o coal tar são revestimentos que permitem 

a correta passagem da proteção catódica. Devido às alterações no solo, no revestimento e a 

aplicação de proteção catódica, as condições para surgimento das duas formas de CST podem 

mudar de uma para a outra em um mesmo duto (CHENG, 2013). 
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2.3.1.1 Corrosão sob tensão intergranular em gasodutos 

A primeira falha reportada envolvendo corrosão sob tensão em dutos foi um caso de 

CST intergranular em 1965, na Luisiana, Estados Unidos. Essa forma de corrosão sob tensão 

ocorre em um ambiente de alto pH, com valores entre 9,3 e 9,7, e com o potencial eletroquímico 

variando de -600 mV (Cu/CuSO4) a -650 mV (Cu/CuSO4). O eletrólito relacionado à CST 

intergranular é composto por uma solução concentrada de carbonato e bicarbonato, com o sódio 

sendo um dos principais cátions da solução (CHENG, 2013). 

Segundo BEAVERS e HARLE (1996), os limites de pH que permitem a formação de 

CST intergranular estão relacionados com a necessidade de carbonato e bicarbonato na solução. 

Com valores de pH por volta de 10, a solução é composta principalmente por carbonato e não 

possui características que favorecem o surgimento de corrosão sob tensão. Com pH mais 

próximo de 8, a solução é composta principalmente por bicarbonato o que também não favorece 

o surgimento das trincas. No caso dos limites de potencial eletroquímico, sua relação é 

estabelecida com a formação de filme protetor na superfície do material.  

O eletrólito associado à CST intergranular possui uma composição diferente da água 

subterrânea. De acordo com JACK et al. (2000), a alta concentração de carbonato e bicarbonato 

e o alto pH básico não são características comuns da água subterrânea. A formação desse 

eletrólito concentrado pode ser explicada pela aplicação de proteção catódica e pela evaporação 

de substâncias. A proteção catódica que atravessa o revestimento aumenta o pH do eletrólito e 

permite a manutenção do potencial eletroquímico entre os limites que provocam a corrosão sob 

tensão. Além disso, a alta temperatura na superfície do duto pode permitir a evaporação de água 

subterrânea e consequente formação de uma solução básica concentrada. 

A proteção catódica é responsável pelas reações eletroquímicas durante a formação do 

eletrólito de alto pH. Segundo FANG et al. (2003), reações de redução da água, conforme Eq. 

2.15 e Eq. 2.16, promovem a geração de íons de hidroxila (OH-), que se acumulam e aumentam 

o pH do eletrólito. Além disso, segundo JACK et al., 2000, dióxido de carbono (CO2) no solo, 

gerado pela decomposição de matéria orgânica, atravessa o revestimento e se junta à solução 

aquosa acumulada na região de descolamento, sendo convertido em íons de carbonato (CO3
2-) 

e bicarbonato (HCO3
-). Devido à formação desses íons, cátions monovalentes, como o de sódio 

(Na+), são atraídos e se juntam à solução. 
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2𝐻2𝑂 + 2𝑒 → 𝐻2 + 2𝑂𝐻− (2.15) 

2𝐻2𝑂 +  𝑂2 + 4𝑒 → 4𝑂𝐻− (2.16) 

Ainda segundo JACK et al. (2000) e FANG (2013), a quantidade de dióxido de carbono 

presente na fase gasosa determina o pH atingido pelo eletrólito. Um aumento nessa quantidade 

promove uma redução no pH. Sendo assim, o pH esperado entre 11 e 12 pela utilização da 

proteção catódica pode ser reduzido para valores por volta de 9 se houver determinada 

quantidade de dióxido de carbono na fase gasosa. Nesse caso, o resultado pode ser a formação 

de uma solução concentrada de carbonato e bicarbonato na região de descolamento do 

revestimento.  

Com relação às características das trincas de corrosão sob tensão em alto pH, segundo 

MANFRENDI e OTEGUI (2002), há pequena evidência de corrosão secundária. As trincas 

aparecem na forma de colônias de trincas finas com pequenas ramificações e com as laterais 

cobertas por uma substância preta que protege a superfície do metal da corrosão. A Figura 13 

apresenta uma trinca de CST intergranular. 

 

Figura 13 - Trinca de corrosão sob tensão intergranular ampliada 250 vezes, NATIONAL ENERGY BOARD (1996). 

O mecanismo de propagação das trincas de CST intergranular está associado à 

dissolução anódica e à ruptura do filme protetor. A dissolução anódica ocorre preferencialmente 

nos contornos de grãos e promove a propagação intergranular da trinca. Já o rompimento do 

filme protetor na ponta da trinca expõe a superfície do metal à corrosão. Esse filme protetor é 

composto por magnetita (Fe3O4) e é o responsável pela cor preta nas laterais das trincas de CST 

intergranular que não sofrem corrosão (LEIS e EIBER, 1997). 



35 

 

 

Outra característica da CST intergranular é a sensibilidade à temperatura. Segundo 

CHENG (2013), essa forma de corrosão sob tensão ocorre mais frequentemente em regiões com 

temperatura acima de 38 ºC. Devido a essa relação com a temperatura, FANG et al. (2003) 

afirmam que os dutos a jusante das estações de compressão, onde a temperatura pode atingir 

cerca de 65 ºC devido ao processo de compressão do gás, são as regiões de maior risco de 

surgimento de CST intergranular. 

2.3.1.2 Corrosão sob tensão transgranular em gasodutos 

O primeiro caso de CST transgranular em um duto foi reportado em 1985, no Canadá. 

Após a observação desse caso, no entanto, falhas que ocorreram nos Estados Unidos por volta 

de 1970 foram reanalisadas e reclassificadas como CST transgranular.  Essa forma de corrosão 

sob tensão ocorre em um ambiente de pH quase neutro, variando entre 5,5 e 7,5, e com o 

potencial eletroquímico variando de -760 mV (Cu/CuSO4) a -790 mV (Cu/CuSO4). O eletrólito 

relacionado à CST transgranular é composto por uma solução diluída de bicarbonato (CHENG, 

2013). 

De acordo com PARKINS et al. (1994), os valores de pH do eletrólito que permitem o 

surgimento da CST transgranular indicam que pouca ou nenhuma proteção catódica está sendo 

aplicada no duto. Se correntes de proteção catódica chegassem corretamente ao duto, haveria 

aumento no pH do eletrólito, atingindo valores acima da faixa que permite o surgimento dessa 

forma de CST. Segundo FANG et al. (2003), a grande maioria dos dutos possui um sistema de 

proteção catódica, o que torna os casos de CST transgranular menos frequentes do que os casos 

de CST intergranular. Mesmo que haja proteção catódica, falhas na sua aplicação podem 

ocorrer, por exemplo, devido à utilização de um revestimento isolante, à uma alta resistividade 

do solo ou ao dimensionamento inadequado das correntes catódicas. 

As diferenças entre o eletrólito formado e a água subterrânea são menores na CST 

transgranular. A ausência da proteção catódica, capaz de modificar o eletrólito na região do 

descolamento do revestimento, contribui para a menor diferença entre os meios. Apesar de um 

aumento na salinidade, cálcio e sulfato aparecem em menor quantidade na solução. A Tabela 5 

apresenta os valores médios das composições químicas da água subterrânea e do eletrólito 

formado na região do descolamento do revestimento encontrados em Alberta, Canadá (JACK 

et al., 2000). 
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Tabela 5 - Composição química média da água subterrânea e do eletrólito em contato com o duto em casos de CST 

transgranular (JACK et al., 2000). 

Composto/característica Água subterrânea 
Eletrólito em contato 

com o duto 

HCO3
- (mg/L) 600 1100 

SO4
2- (mg/L) 88 15 

Cl- (mg/L) 5 5 

Ca2+ (mg/L) 128 101 

Mg2+ (mg/L) 43 75 

Na+ (mg/L) 47 76 

K+ (mg/L) 1,5 <1 

Condutividade (µS/cm) 1085 1385 

pH no campo - 6,6 

pH no laboratório 7,5 7,5 

Segundo JACK et al. (2000), a redução do sulfato pode estar associada à transformação 

em sulfetos pela ação de bactérias. A liberação de dióxido de carbono (CO2) e aumento na 

quantidade de bicarbonato e salinidade também pode estar associada à ação de microrganismos. 

De acordo com CHENG (2013), evidências indicam que a ação dos microrganismos não é 

essencial para a formação da CST transgranular, que pode ocorrer sem as modificações no 

eletrólito, mas essa ação afeta a severidade do processo. 

Colônias de trincas de CST transgranulares se iniciam na parte externa dos dutos, em 

regiões de corrosão por pites pré-existentes. Essas trincas possuem uma maior abertura se 

comparadas às trincas de CST intergranular e apresentam corrosão em suas paredes. Segundo 

FANG et al. (2007), nessa forma de corrosão não há evidência de formação de filme protetor 

que torna o aço um elemento passivo no processo de corrosão e evita propagação desse 

processo. Na  Figura 14, é possível observar uma trinca de corrosão sob tensão transgranular 

iniciada em um pite e com evidência de corrosão nas suas laterais. 

 

Figura 14 - Trinca de corrosão sob tensão transgranular em um duto, PARKINS et al. (1994). 
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De acordo com FANG et al. (2003), as diferenças entre potencial eletroquímico e 

morfologia das trincas de CST transgranular e das trincas de CST intergranular, indicam que as 

duas formas de corrosão sob tensão possuem diferentes mecanismos. A corrosão das laterais da 

trinca é uma evidência da dissolução no mecanismo de propagação das trincas de CST 

transgranular. Segundo CHENG (2013), o mecanismo de propagação é resultado da 

combinação da dissolução com a fragilização por hidrogênio.  

PARKINS et al. (1994) afirmam que resultados de ensaios realizados em laboratórios 

indicam que o dióxido de carbono (CO2) tem um papel importante na CST transgranular. Além 

disso, resultados de ensaios mostram que, diferente da CST intergranular, a CST transgranular 

não possui relação aparente com a temperatura. Apesar disso, segundo CHENG (2013), os casos 

de CST transgranular acontecem com maior frequência em climas mais frios devido a uma 

maior concentração de dióxido de carbono na água subterrânea. A Tabela 6 apresenta, além da 

questão da temperatura, um comparativo entre as principais características divergentes entre a 

corrosão sob tensão transgranular e a corrosão sob tensão intergranular. 

Tabela 6 - Características da CST intergranular e da CST transgranular, adaptado de NATIONAL ENERGY BOARD (1996). 

Fator CST intergranular CST transgranular 

Localização 

- Associada a terrenos que tendem a 
promover o descolamento do 
revestimento e terrenos que 
alternam entre seco e úmido 
- Costumam ocorrer a jusante de 
estações de compressão, em até 
cerca de 20 km de distância delas 
- A ocorrência diminui com o 
aumento dessa distância 

- Associada a terrenos que tendem a 
promover o descolamento do 
revestimento e terrenos que 
alternam entre seco e úmido 
- Podem ocorrer próximo a estações 
de compressão ou a muitos 
quilômetros de distância delas 

Temperatura 

- A taxa de crescimento das trincas 
diminui exponencialmente com a 
diminuição da temperatura 

- Não há aparente relação com a 
temperatura 
- Ocorre em climas mais frios que 
aumentam a concentração de CO2 na 
água subterrânea 

Eletrólito associado - Solução concentrada de carbonato 
e bicarbonato com pH entre 9,3 e 9,7 

- Solução diluída de bicarbonato com 
pH entre 5,5 e 7,5  

Potencial 
eletroquímico 

- Entre -600 e -750 mV (Cu/CuSO4) 
- A proteção catódica é responsável 
pelo atingimento desse potencial 

- Entre -760 e -790 mV (Cu/CuSO4) 
- Proteção catódica não atinge a 
superfície do tubo 

Caminho da trinca e 
morfologia 

- Trincas intergranulares 
- Trincas finas, sem evidência de 
corrosão secundária das laterais  

- Trincas transgranulares 
- Trincas largas, com evidência de 
corrosão substancial das laterais 
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2.3.2 Atuação das tensões na CST em gasodutos 

As trincas de corrosão sob tensão se propagam no sentido perpendicular ao sentido da 

maior tensão atuando na superfície externa do gasoduto. As maiores tensões aplicadas são as 

tensões circunferenciais devido à pressão interna imposta pelo gás natural às paredes do duto. 

O valor da máxima tensão circunferencial que pode ser aplicada no duto é regulado por 

instituições em diversos países. Nos Estado Unidos, por exemplo, o máximo valor é de 72% do 

limite de escoamento mínimo do material utilizado (CHENG, 2013). 

Segundo o NATIONAL ENERGY BOARD (1996), em vinte e dois casos de falha por 

CST analisados, a tensão circunferencial aplicada pela pressão do gás era equivalente a valores 

entre 46% e 77% do limite de escoamento mínimo do material. Em muitos casos, no entanto, 

tensões secundárias ou concentração de tensões também contribuíram para o aumento das 

tensões localizadas nas regiões de falha. Com os valores obtidos nessa avaliação, verifica-se 

que apenas seguir a regulação de limite de tensão circunferencial não é suficiente para a não 

ocorrência de CST, pois foram registrados casos de falha com valores inferiores ao limite. 

Segundo CHENG (2013), acreditava-se que era necessário submeter o duto a um 

carregamento cíclico para a iniciação e propagação das trincas de CST. Flutuações nas tensões 

circunferenciais resultantes da pressão interna do gás natural são comuns devido às alterações 

nas condições operacionais. Experimentos realizados nos estudos iniciais de corrosão sob 

tensão não registraram crescimento de trincas quando aplicado um carregamento constante no 

material. Além do valor da tensão aplicada, a variação desse carregamento possui influência no 

processo de falhas de corrosão sob tensão. 

FANG et al. (2007), no entanto, demonstraram em seus experimentos que mesmo com 

carregamento constate é possível a ocorrência trincas de corrosão sob tensão. Os resultados 

mostraram que com um carregamento constante adequado aplicado em um determinado período 

de tempo é possível a iniciação das trincas. FANG et al. (2007) concluíram, então, que o 

carregamento cíclico não é uma condição necessária para ocorrência da falha, apenas acelera o 

processo de iniciação das trincas.  
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3 METODOLOGIA 

O material analisado no presente trabalho é um trecho de um gasoduto que apresentou 

falhas de corrosão sob tensão em sua operação. A amostra obtida, apresentada na Figura 15, 

possui um diâmetro externo de 22 polegadas, espessura de 6,35 mm e 500 mm de comprimento. 

O trabalho consiste na caracterização das trincas de CST encontradas, identificando o seu tipo 

e avaliando as condições que provocaram a falha. Além disso, o presente trabalho buscou a 

caracterização do material, ao determinar suas propriedades mecânicas, composição química e 

microestrutura para verificação de atendimento ao estabelecido na norma API 5L (2018). 

 

Figura 15 - Trecho de gasoduto utilizado para avaliação de trincas de CST. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

A caracterização do material foi realizada a partir de ensaios em corpos de prova (CP) 

obtidos do trecho do gasoduto. Foram realizados ensaios de tração, ensaios de dureza, ensaio 

de impacto Charpy, análise química e análise metalográfica para determinar as propriedades do 

material. Foi informado que o gasoduto foi fabricado em aço API 5L X65 e o trabalho buscou 

confirmar essa informação. Com os ensaios realizados, buscou-se verificar se as propriedades 

estão de acordo com o especificado na norma API 5L (2018). 

3.1.1 Análise química 

Realizou-se análise química em duas amostras do trecho de gasoduto para verificar se a 

composição química do material está de acordo com o especificado pela norma API 5L (2018) 

para o aço API 5L X65. O método utilizado foi a análise química por espectroscopia de emissão 

óptica para detecção dos elementos presentes no material. Além disso, com os resultados da 
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composição química, calculou-se o carbono equivalente da amostra utilizando a Eq. 3.1  para 

verificar o atendimento à especificação nível PSL 2 do material. 

A  Tabela 7 apresenta os valores máximos em porcentagem para cada componente do 

aço API 5L X65 e o carbono equivalente máximo segundo os níveis PSL 1 e PSL 2. Na Tabela 

7, “a” significa que a soma das porcentagens dos componentes V, Nb e Ti deve ser menor ou 

igual a 0,15%, “b” significa que as quantidades de Cu, Ni e Cr devem ser menores ou iguais a 

0,5% e a quantidade de Mo deve ser menor igual a 0,15%, “c” significa que a quantidade de B 

deve ser menor ou igual a 0,001% e “d” significa que as quantidades de Cu, Ni, Cr e Mo devem 

ser menores ou iguais a 0,5%. Segundo a norma, as porcentagens mencionadas como “a”, “c” 

e “d” podem ser superiores ao recomendado se houver acordo prévio entre o fabricante o cliente. 

Tabela 7 - Composição química e carbono equivalente especificados para o aço API 5L X65, adaptado de API 5L (2018). 

Especificação 
Porcentagem de peso máxima especificada 

CE 
C Si Mn P S V Nb Ti Outros 

API 5L X65 PSL 1 0,26 - 1,45 0,03 0,03 a a a b, c - 

API 5L X65 PSL 2 0,12 0,45 1,60 0,025 0,015 a a a d, c 0,25 

𝐶𝐸𝑃𝑐𝑚 = 𝐶 +
𝑆𝑖

30
+

𝑀𝑛

20
+

𝐶𝑢

20
+

𝑁𝑖

60
+

𝐶𝑟

20
+

𝑀𝑜

15
+

𝑉

10
+ 5𝐵 

(3.1) 

3.1.2 Ensaio de tração 

Para o ensaio de tração, usinaram-se três corpos de prova, obtidos no sentido 

longitudinal do trecho do gasoduto, a partir de tiras obtidas de acordo com a distribuição 

apresentada na Figura 16. Os CPs foram fabricados seguindo a especificação da norma ASTM 

A370 (2016), sendo as suas dimensões em milímetros conforme a representação da Figura 17. 

O ensaio de tração foi realizado em uma máquina universal de ensaios à temperatura ambiente. 

 

Figura 16 - Distribuição das tiras removidas para usinagem dos CPs utilizados no ensaio de tração. 
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Figura 17 - Dimensões adotadas para os corpos de prova de acordo com o especificado pela norma ASTM A370. 

A norma API 5L (2018) especifica os valores de limite de escoamento mínimo e 

máximo, limite de resistência mínimo e máximo, a razão máxima entre esses limites, além do 

alongamento mínimo do aço API 5L X65 que devem ser obtidos no ensaio de tração. A norma 

considera o valor do limite de escoamento como a tensão a 0,5% de deformação total. Na Tabela 

8 são apresentados esses valores para os níveis PSL 1 e  PSL 2. O valor de a na Tabela 8 deve 

ser obtido pela Eq. 3.2, onde Af é o valor do alongamento, Axc é o valor da área transversal do 

corpo de prova em mm² e Rmín é o limite de resistência mínimo em MPa especificado na Tabela 

8. 

Tabela 8 – Resultados requeridos nos ensaios de tração do corpo do tubo para os níveis PSL 1 e PSL 2, adaptado de API 5L 

(20018). 

Especificação 

Limite de 

escoamento (E) 

Limite de 

resistência (R) 

Razão 

máxima 

(E /R) 

Alongamento 

mínimo (%) 

(Af) 
Mín. 

(MPa) 

Máx. 

(MPa)  

Mín. 

(MPa) 

Máx. 

(MPa) 

API 5L X65 PSL 1 450 - 535 - - a 

API 5L X65 PSL 2 450 600 535 760 0,93 a 

𝐴𝑓 = 1940 ∗
𝐴𝑥𝑐

0,2

𝑅𝑚í𝑛
0,9

 
(3.2) 

3.1.3 Ensaio de dureza Vickers 

Para o ensaio de dureza Vickers, usinou-se um pequeno corpo de prova, com faces 

paralelas.  Após retificar as faces, realizou-se lixamento no corpo de prova utilizando lixas com 

granulometria de 100 até 400 e, então, submeteu-se o corpo de prova ao ensaio em um 

durômetro. O ensaio foi realizado seguindo as especificações da norma ASTM E92 (2017). 

Utilizou-se um penetrador de diamante em forma de pirâmide de base quadrada com um ângulo 

de 136º entre as faces.  
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Realizaram-se cinco impressões no material à temperatura ambiente, empregando uma 

carga de 10 kgf por 25 segundos. Após cada impressão, mediu-se o valor das diagonais 

utilizando um microscópio acoplado ao durômetro. Calculou-se, então, a dureza para cada 

impressão a partir da Eq. 3.3, onde HV é o valor da dureza em HV10, F’ é o valor da carga 

aplicada em kgf e dv é a média das diagonais da impressão em mm². Segundo a norma API 5L 

(2018), a dureza do aço API 5L X65 não deve exceder o valor de 345 HV10. 

𝐻𝑉 = 1,8544 ∗
𝐹′

𝑑𝑣
2 

 
(3.3) 

3.1.4 Ensaio de impacto Charpy 

Para o ensaio de impacto Charpy, usinaram-se seis corpos de prova a partir do trecho do 

gasoduto, sendo três no sentido longitudinal e três no sentido transversal, conforme 

representação esquemática da Figura 18. Os CPs foram fabricados seguindo a especificação da 

norma ASTM A370 (2016), com as suas dimensões em milímetros apresentadas na Figura 19. 

Devido às dimensões do trecho de gasoduto, não foi possível obter corpos de prova nas 

dimensões padrões, apenas em dimensões reduzidas. Realizou-se o ensaio em uma máquina de 

impacto Charpy sob temperatura controlada de 0 ºC, conforme recomendação da norma API 

5L (2018). 

 

Figura 18 - Representação esquemática dos corpos de prova utilizados no ensaio de impacto Charpy. 

 

Figura 19- Dimensões dos corpos de prova utilizados no ensaio de impacto Charpy. 
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A norma API 5L (2018) estabelece um valor mínimo médio de energia que deve ser 

absorvida pelo aço API 5L X65 no ensaio de impacto Charpy a uma temperatura de teste de 0 

ºC. Esse valor médio deve ser calculado a partir do resultado de três corpos de prova de tamanho 

padrão. A norma estabelece que para CPs com dimensões reduzidas, a energia absorvida deve 

ser multiplicada pelo fator de redução da largura em relação ao corpo de prova padrão. Com 

uma largura de 5 mm, a energia absorvida pelo material deve ser, pelo menos, 50% da energia 

do corpo de prova padrão que possui uma largura de 10 mm. 

Para ser caracterizado como aço API 5L X65 pela especificação nível PSL 2 da norma 

API 5L (2018), a quantidade média de energia absorvida pelos três corpos de prova com as 

dimensões obtidas deve ser de 13,5 J para um tubo de 22” de diâmetro. Além disso, a energia 

absorvida por cada corpo de prova não deve ser inferior a 75% da média, ou seja, não deve ser 

inferior a 10,125 J. 

3.1.5 Análise metalográfica em microscópio óptico 

Para a análise da microestrutura do material, prepararam-se amostras obtidas do trecho 

do gasoduto. A preparação das amostras consistiu no lixamento da superfície do aço utilizando 

lixas com granulometria de 80 até 1200 e polimento com pasta diamantada de 6µm, 3µm e 1 

µm. As amostras foram atacadas com ácido de ataque do tipo Nital 2% para visualização dos 

contornos de grãos no microscópio óptico.  

Com o objetivo de caracterizar a microestrutura, utilizou-se o método de contagem de 

pontos de acordo com o especificado na norma ASTM E562 (2019). Utilizou-se uma rede de 

pontos sobre uma determinada área da microestrutura visualizada por microscópio óptico com 

lente objetiva de 40x. Sendo a microestrutura do aço API 5L X65 ferrítico-perlítica, contaram-

se os pontos sobre perlita para determinação da sua fração volumétrica. Foram analisadas dez 

regiões da seção transversal do trecho de gasoduto, com a fração volumétrica de perlita de cada 

região sendo determinada pela divisão do número de pontos da malha sobre perlita pelo número 

total de pontos da malha. Após a determinação da fração volumétrica das dez regiões, calculou-

se o valor médio. 

Além da fração volumétrica de perlita, determinou-se o tamanho de grão do material 

utilizando o método dos interceptos conforme a norma ASTM E112 (2012). Mediu-se o 

tamanho de grão na direção longitudinal, na direção transversal e na direção da espessura do 

material conforme esquema apresentado na Figura 20.  
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Figura 20 - Representação esquemática fora de escala das direções adotadas para medição do tamanho do grão. 

Após a determinação dos comprimentos, converteram-se os resultados obtidos em 

mícron para um número de tamanho de grão ASTM. Para a conversão, foi utilizada a Eq. 3.4, 

onde G é o tamanho de grão ASTM e L o tamanho de grão medido em mícron. 

𝐺 = −3,287 − 6,6439 ∗ 𝑙𝑜𝑔(0,001*L) (3.4) 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS TRINCAS DE CORROSÃO SOB TENSÃO 

Identificaram-se, no trecho de gasoduto, colônias de trincas de corrosão sob tensão 

longitudinais e transversais. Optou-se por analisar uma colônia de cada tipo com o objetivo de 

determinar qual o caminho de propagação das trincas, intergranular ou transgranular. A partir 

dessa análise, buscou-se verificar se as duas colônias possuíam o mesmo caminho de 

propagação. 

Para caracterização das trincas, realizaram-se análises em microscópio óptico e em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). Além disso, mediu-se o pH do solo e do eletrólito 

em contato com o gasoduto. Buscou-se determinar o tipo de corrosão sob tensão encontrado 

pela avaliação do caminho de propagação das trincas e das características do meio. 

3.2.1 Análise em microscópio óptico e em MEV 

Para análise em microscópio óptico, prepararam-se amostras contendo colônias de 

trincas. As amostras foram cortadas no sentido transversal das trincas para preparação da sua 

superfície. Prepararam-se as amostras utilizando o mesmo método descrito para preparação de 

análise metalográfica, com lixamento e polimento utilizando pasta diamantada. As amostras 
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foram analisadas em microscópio óptico utilizando lentes objetivas de 4x, 10x, 20x e 40x. No 

microscópio, analisou-se a superfície sem ataque e com ataque de Nital 2%. 

Para análise no MEV, utilizaram-se as mesmas amostras preparadas para análise no 

microscópio óptico. Para obtenção das imagens, foi utilizada uma voltagem de aceleração 

(EHT) de 9 kV, distâncias de trabalho (WD) de 11 mm e 9 mm e magnificação de 1000x, 2000x, 

3000x, 4000x e 5000x. 

3.2.2 Avaliação das características do meio 

Além do trecho de gasoduto, conseguiram-se informações de ensaios realizados no 

campo para caracterização do meio onde o gasoduto estava operando. Entre as informações 

obtidas estão o pH do solo, o pH do eletrólito encontrado entre o revestimento e o duto, a 

resistividade do solo, o potencial de proteção catódica e o tipo e condição do revestimento. 

Nos ensaios, utilizou-se o método de Wenner para determinação da resistividade do solo 

em medidas realizadas a 1 m, 2 m e 3 m de profundidade. Para determinação do pH, utilizaram-

se as recomendações da norma ASTM G51 (2018). Além disso, recolheu-se uma amostra do 

revestimento para determinação da composição, verificando se o revestimento é do tipo coal 

tar ou asfaltar. 
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4 RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nos ensaios descritos no capítulo 

anterior para caracterização do material e para caracterização das trincas de corrosão sob tensão 

encontradas no trecho de gasoduto. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

4.1.1 Análise química 

Os resultados obtidos na análise química por espectroscopia de emissão óptica são 

apresentados na Tabela 9 em porcentagem de peso do componente detectado. O desvio do 

resultado depende da porcentagem encontrada de acordo com a Tabela 10. 

Tabela 9 – Resultado da análise química para as duas amostras analisadas. 

Componente 
Porcentagem em peso 

Amostra 1 Amostra 2 

C 0,104 0,105 

Si 0,201 0,202 

Mn 1,400 1,400 

P 0,028 0,022 

S 0,003 0,003 

V 0,028 0,020 

Nb 0,039 0,028 

Ti 0,019 0,024 

Cu 0,036 0,009 

Ni 0,008 0,032 

Cr 0,034 0,042 

Mo <0,002 <0,003 

B 0,002 0,001 

Fe (balanço) 98,000 98,045 

Outros 0,096 0,064 

CE 0,196 0,192 

Tabela 10 – Desvio do resultado da análise química de acordo com o teor encontrado. 

Teor Desvio 

> 1% 1% 

< 1% e > 0,1%  2% 

< 0,1% e > 0,01% 5% 

< 0,01% 10% 
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Considerando o nível PSL 1 da norma API 5L (2018), os teores encontrados estão de 

acordo com o requerido para o aço API 5L X65, com exceção do teor de boro na Amostra 1, 

que deveria ser menor ou igual a 0,001%. Considerando o nível PSL 2, apenas os teores de 

fósforo e boro da Amostra 1 estão acima do requerido para o aço API 5L X65, sendo o limite 

de fósforo igual a 0,025% e o de boro igual a 0,001%. Com relação ao carbono equivalente, o 

valor calculado para foi igual a 0,196% para a Amostra 1 e 0,192% para a Amostra 2, ambos 

abaixo do limite de 0,25% da especificação nível PSL 2 para o aço API 5L X65. 

4.1.2 Ensaio de tração 

No ensaio de tração, determinaram-se os valores de tensão limite de escoamento E para 

0,5% de deformação total, tensão limite de resistência R, razão entre essas tensões E/R e 

alongamento final para os três corpos de prova. Os resultados obtidos nos ensaios são 

apresentados na Tabela 11. A curva tensão-deformação para os corpos de prova CP 1 é ilustrada 

na Figura 21. Na curva tensão-deformação é possível verificar um patamar de escoamento 

característico de material de aspecto dúctil. 

Tabela 11 - Resultados obtidos no ensaio de tração para cada corpo de prova. 

CP E (MPa) R (MPa) E/R 
Alongamento 

final (%) 

CP 1 512 581 0,88 21 

CP 2 504 574 0,88 22 

CP 3 508 588 0,86 24 

 

Figura 21 - Curva tensão-deformação do CP 1. 
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Os valores de largura, espessura e área da seção transversal Axc para cada corpo de prova 

utilizado no ensaio de tração são apresentados na Tabela 12. Também são apresentados os 

valores do alongamento mínimo Af  calculado pela Eq. 3.1 para o aço API 5L X65. 

Tabela 12 - Largura, espessura, área da seção transversal e alongamento mínimo requerido dos corpos de prova do ensaio 

de tração. 

CP Largura (mm) Espessura (mm) Axc (mm²) Af (%) 

CP 1 12,46 6,29 78,37 16 

CP 2 12,40 6,13 76,01 16 

CP 3 12,50 6,29 78,63 16 

Os três CPs apresentaram seus valores de limite de escoamento e limite de resistência 

dentro da faixa requerida para os níveis de especificação PSL1 e PSL 2 do aço API 5L X65 

apresentados na Tabela 8. Além disso, os valores de E/R estão abaixo do limite máximo 

especificado e os valores de alongamento final estão acima do limite mínimo especificado para 

o aço API 5L X65. 

4.1.3 Ensaio de dureza Vickers 

Os valores obtidos no ensaio de dureza Vickers para as cinco impressões realizadas na 

amostra são apresentados na Tabela 13.  Os valores d1 e d2 são as medidas das diagonais do 

losango de cada impressão formada pelo penetrador e dmédio é o valor médio dessas das duas 

diagonais. As cinco impressões apresentaram um valor de dureza inferior ao limite máximo de 

345 HV10 estabelecido pela norma API 5L (2018) para o aço API 5L X65. O valor médio 

obtido para a dureza foi igual a 198 HV10 com um desvio padrão de aproximadamente 2 HV10. 

Na Figura 22 é apresentada uma das impressões realizadas pelo penetrador. 

Tabela 13 - Resultados obtidos no ensaio de dureza para cada impressão realizada. 

Impressão d1 (mm) d2 (mm) dmédio (mm) Carga (kgf) Dureza (HV10) 

1 0,306 0,302 0,304 10 201 

2 0,307 0,305 0,306 10 198 

3 0,308 0,308 0,308 10 195 

4 0,310 0,303 0,307 10 197 

5 0,307 0,303 0,305 10 199 
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Figura 22 - Impressão realizada pelo penetrador no corpo de prova durante o ensaio de dureza Vickers. 

4.1.4 Ensaio de impacto Charpy 

Os resultados obtidos no ensaio de impacto Charpy para os três corpos de prova 

longitudinais são apresentados na Tabela 14 e os resultados para os três corpos de prova 

transversais são apresentados na Tabela 15. Os três corpos de prova longitudinais após o ensaio 

de impacto Charpy são apresentados na Figura 23 e a região da fratura do CP 2 é apresentada 

na Figura 24. Além da energia absorvida KV, para os corpos de provas longitudinais, mediu-se 

o valor da largura final LF após o ensaio para verificação da expansão lateral em relação ao 

valor inicial LI. 

Os valores de energia absorvida pelos seis CPs estão acima do limite mínimo de 13,5 J 

especificado para o aço API 5L X65, sendo o valor médio para os longitudinais igual a 

aproximadamente 64 J e o valor médio para os transversais igual a aproximadamente 57 J. A 

diferença entre os valores médio indica a anisotropia do material, característica típica de 

produtos laminados.  

Tabela 14 – Resultados obtidos no ensaio de impacto Charpy para os três corpos de prova longitudinais. 

CP KV (J) LI (mm) LF (mm) 

CP 1 67 5,00 6,95 

CP 2 60 5,00 6,7 

CP 3 64 5,00 7,05 

Valor médio 64 5,00 6,90 
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Tabela 15 – Resultados obtidos no ensaio de impacto Charpy para os três corpos de prova transversais 

CP KV (J) 

CP 4 52 

CP 5 60 

CP 6 58 

Valor médio 57 

 

 

Figura 23 - Corpos de prova longitudinais após o ensaio de impacto Charpy. 

 

Figura 24 - Região fraturada do CP 2 longitudinal no ensaio de impacto Charpy. 

4.1.5 Análise metalográfica em microscópio óptico 

Com relação à microestrutura do material, verificou-se uma microestrutura ferrítico-

perlítica bandeada, com bandas alternadas de perlita e ferrita na direção da laminação conforme 

esperado. Na Figura 25 é apresentada a superfície longitudinal do tubo, evidenciado a 

microestrutura bandeada e na Figura 26 é apresentada a superfície transversal do tubo. 
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Figura 25 - Superfície longitudinal do trecho de gasoduto atacada com Nital 2%. 

 

Figura 26 - Superfície transversal do trecho de gasoduto atacada com Nital 2%. 

A fração volumétrica de perlita obtida foi igual a aproximadamente 13,6% com um 

desvio igual a 1,5%. Com relação ao tamanho de grão, os valores encontrados nas direção 

longitudinal, na direção transversal e na direção da espessura são apresentados na Tabela 16 em 

mícron com seu respectivo desvio e com o valor convertido para tamanhão de grão ASTM. 

Tabela 16 - Tamanho de grão obtido pelo método dos interceptos. 

Direção Tamanho de grão (µm) Desvio (µm) Tamanho de grão (ASTM) 

Longitudinal 5,28 0,74 12 

Transversal 4,76 0,45 12 

Espessura 2,72 0,20 14 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS TRINCAS DE CORROSÃO SOB TENSÃO 

4.2.1 Trincas longitudinais 

A colônia de trincas longitudinais analisada é apresentada na Figura 27. As trincas se 

iniciaram na superfície externa do tubo, se propagando para o interior. A foto da Figura 27 foi 

tirada após lixamento da superfície do tubo, antes do corte para análise do perfil das trincas. Na 

Figura 28 é ilustrada a posição dessa colônia de trincas em relação ao cordão de solda. 

 

Figura 27 - Colônia de trincas longitudinais na superfície do trecho de gasoduto. 

 

Figura 28 - Posição da colônia de trincas longitudinais em relação ao cordão de solda do tubo. 

Na Figura 29 é possível visualizar a propagação de trincas da colônia da Figura 27 para 

o interior do tubo, sem ataque químico na superfície analisada em microscópio óptico. Nessas 

regiões, as trincas parecem iniciar em pites na superfície externa do tubo. A trinca que atingiu 
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maior profundidade nessa amostra foi a trinca da Figura 29 (d) com aproximadamente 0,49 mm 

de profundidade, equivalente a cerca de 8% da espessura do tubo. 

 

Figura 29 - Perfil de propagação de trincas longitudinais sem ataque químico na superfície analisada. 

Na Figura 24 são apresentados os perfis de outras trincas da mesma colônia, mas em 

outra amostra cortada e com a superfície atacada com Nital 2% e visualizada em microscópio 

óptico. Algumas das trincas dessa amostra atingiram uma profundidade maior dos que as trincas 

da amostra da Figura 29. A trinca da Figura 24 (a), por exemplo, atingiu aproximadamente 1,23 

mm de profundidade, o equivalente a cerca de 19% da espessura do tubo. Além disso, algumas 

trincas não apresentaram a mesma corrosão acentuada na superfície do tubo. Apesar do ataque 

químico e revelação dos contornos de grãos, foi difícil confirmar no microscópio óptico se as 

trincas se propagaram de forma transgranular ou intergranular. 



55 

 

 

 

Figura 30 - Perfil de propagação de trincas longitudinais com ataque químico de Nital 2%  na superfície analisada. 

Na Figura 31 e na Figura 32 são apresentadas imagens obtidas em MEV da mesma 

amostra utilizada na obtenção das imagens da Figura 24. No canto superior esquerdo da Figura 
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31, é possível perceber de forma mais clara a propagação da trinca, que parece atravessar os 

grãos, ou seja, se propagando de forma transgranular. 

 

Figura 31 - Trinca da colônia de trincas longitudinais visualizada em MEV com magnificação de 2000x. 

 

Figura 32 - Trinca da colônia de trincas longitudinais visualizada em MEV com magnificação de 3000x. 
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4.2.2 Trincas transversais 

A colônia de trincas transversais analisada é apresentada na Figura 33. Assim como as 

trincas longitudinais, as trincas transversais se iniciaram na superfície externa do tubo, se 

propagando para o interior. A colônia de trincas transversais encontrada foi maior do que a 

colônia de trincas longitudinais, apresentando um maior número de trincas e trincas com um 

maior comprimento na superfície do tubo. A foto da Figura 33 foi tirada após lixamento da 

superfície do tubo, antes do corte para análise do perfil das trincas. Na Figura 34 é ilustrada a 

posição dessa colônia de trincas em relação ao cordão de solda. 

 

Figura 33 - Colônia de trincas transversais na superfície do trecho de gasoduto. 

 

Figura 34 - Posição da colônia de trinca transversais em relação ao cordão de solda do tubo. 
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Na Figura 35 são apresentados os perfis de trincas da colônia da Figura 33 com a 

superfície atacadas com Nital 2% e visualizada em microscópio óptico. Em comparação com 

as trincas longitudinais apresentadas anteriormente, assim como as trincas da Figura 30, as 

trincas da Figura 35 atingiram uma profundidade maior dos que as trincas da Figura 29. A trinca 

da Figura 35 (a), por exemplo, atingiu aproximadamente 0,97 mm de profundidade, o 

equivalente a cerca de 15% da espessura do tubo. Além disso, algumas trincas não apresentaram 

corrosão muito acentuada na superfície do tubo como nas trincas da Figura 29. 

 

Figura 35 - Perfil de propagação de trincas transversais com ataque químico de Nital 2% na superfície analisada. 

Apesar do ataque químico ter revelado melhor os contornos de grãos na amostra de 

trincas transversais, foi difícil confirmar no microscópio óptico se as trincas se propagaram de 

forma transgranular ou intergranular. Na Figura 36 são apresentadas imagens obtidas no 

microscópio óptico com maior aumento para visualização dos contornos de grão, com as trincas 

aparentando seguir um sentido de propagação transgranulares. Na Figura 37 e na Figura 38 são 

apresentadas imagens obtidas em MEV de outras trincas transversais da mesma colônia, 

também aparentando uma propagação transgranular. 
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Figura 36 - Perfil de trincas longitudinais com superfície atacada com Nital 2% visualizada com aumento de 40x. 
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Figura 37 - Trinca da colônia de trincas transversais visualizada em MEV com magnificação de 5000x. 

 

Figura 38 – Outra região da trinca da colônia de trincas transversais visualizada em MEV com magnificação de 5000x. 

4.2.3 Avaliação das características do meio 

Na inspeção visual realizada em campo, detectaram-se áreas com danos mecânicos, 

reparos e empolamento no revestimento. Verificou-se, após a remoção de uma parte do 

revestimento, a presença de um líquido em contato com o duto, coletado para verificação do 

pH. O resultado da análise da amostra do revestimento indica que o revestimento é do tipo 

asfaltar.  
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Com relação ao pH do solo e do líquido coletado, verificou-se uma diferença entre os 

resultados. O potencial tubo-solo medido com relação a um eletrodo de referência de Cu/CuSO4 

verifica a existência de proteção catódica no tubo. Na Tabela 17, são apresentados os resultados 

obtidos na amostra do solo e na amostra do líquido coletado. Os resultados da resistividade do 

solo são apresentados na Tabela 18, com o espaçamento entre os eletrodos em metro. 

Tabela 17 - Resultados do pH, potencial redox e potencial tubo-solo obtidos em campo. 

Amostra pH Potencial redox (mV) Potencial tubo-solo (V) 

Solo 6,3 604 -2,0 

Líquido coletado 8 - - 

Tabela 18 - Resistividade do solo. 

Espaçamento (m) Resistência (Ω) Resistividade (Ω.cm) 

1 511 320.908 

2 271 340.376 

3 163 307.092 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivos principais a caracterização de trincas de corrosão sob 

tensão encontradas em um gasoduto e a caracterização do material utilizado na fabricação desse 

gasoduto. Caracterizou-se o material pela determinação das propriedades mecânicas, da 

composição química e da microestrutura. As trincas de corrosão sob tensão foram 

caracterizadas pela análise em microscópio e avaliação do meio que permitiu o surgimento 

desse tipo de trinca. 

Com base nos resultados das propriedades mecânicas do material obtidas nos ensaios 

realizados, concluiu-se que o mesmo pode ser classificado como um aço API 5L X65. Os 

valores de limite de escoamento, limite de resistência, dureza e energia absorvida no ensaio de 

impacto Charpy estão todos dentro do especificado pela norma API 5L (2018) nos níveis PSL 

1 e PSL 2 para o aço API 5L X65. A microestrutura ferrítico-perlítica encontrada também é 

característica do aço API 5L X65, com grãos finos e estrutura bandeada no sentido da laminação 

do tubo. 

Os resultados encontrados no ensaio de impacto Charpy evidenciaram a anisotropia do 

material, percebida na análise metalográfica pela diferença entre os grãos nas superfícies 

transversal e longitudinal do tubo. O material absorveu, em valor médio, mais energia no ensaio 

com o corpo de prova no sentido longitudinal e entalhe no sentido de uma trinca transversal em 

comparação com o corpo de prova no sentido transversal e entalhe no sentido de uma trinca 

longitudinal. 

Com relação à composição química do aço, concluiu-se que, apesar de pequenos desvios 

em uma das análises, o material pode ser classificado como aço API 5L X65. Com relação ao 

nível de especificação PSL 1, verificou-se um teor de boro 0,001% acima do permitido na 

analisada amostra analisada. Com relação ao nível de especificação PSL 2, verificou-se na 

primeira amostra, além do teor de boro 0,001% acima, o teor de fósforo 0,003% acima do 

permitido. Todos os teores encontrados na segunda amostra analisada estão de acordo com o 

especificado para o aço API 5L X65. Considerando a incerteza do método de análise e tomando 

um valor médio entre as amostras, os níveis de especificação PSL 1 e PSL 2 foram atendidos 

para o aço API 5L X65. 

Na caracterização das trincas, concluiu-se que se trata de um caso de corrosão sob tensão 

transgranular. A avaliação do perfil das trincas em microscópio óptico e em MEV permitiu a 
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verificação do caminho de propagação, evidenciando regiões onde as trincas atravessavam os 

grãos. Além disso, verificaram-se, em algumas regiões, trincas largas e com aparente corrosão 

em suas laterais, características do caso de CST transgranular. 

 O revestimento do tipo asfaltar, com falhas identificadas na inspeção visual, permitiu a 

formação de um líquido em contato com o gasoduto. Esse líquido apresentou um pH igual a 8, 

sendo o pH igual a 6,3. Com esse pH medido, o eletrólito em contato com o gasoduto não se 

enquadra precisamente um dos possíveis meios que permitem o surgimento de trincas de 

corrosão sob tensão. 

No entanto, os valores de pH e resistividade do solo variam de acordo com a concentração 

dos componentes na região e com as condições ambientais, sendo possível encontrar valores 

diferentes de acordo, por exemplo, com a época do ano. O surgimento de trincas de corrosão 

sob tensão transgranular permitem concluir que o pH do líquido em contato com o gasoduto 

esteve, em um dado momento, entre 5,5 e 7,5, devido a alterações climáticas, alteração da 

composição nos pontos onde surgiram as trincas ou até mesmo devido a uma falha no sistema 

de proteção catódica. 

O asfaltar é um tipo de revestimento externo que foi utilizado em dutos mais antigos, sendo 

reconhecido por sofrer degradação ao longo do tempo que o torna ressecado e quebradiço. Esse 

tipo de revestimento não está listado na norma ABNT NBR 15280 que regulamenta a 

construção e montagem de dutos terrestres no Brasil. Para evitar o contato do solo ou de um 

líquido com o duto e o consequente surgimento de corrosão sob tensão, é recomendada a 

utilização de revestimentos externos mais modernos e que não permitem a passagem de líquido 

ou contato com o solo. Além disso, acredita-se que um correto dimensionamento da proteção 

catódica, capaz de atingir o duto sem falhas, é uma das medidas mais eficazes de prevenção do 

surgimento de trincas de corrosão, principalmente as transgranulares. 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

A partir do estudo realizado, são propostas as seguintes sugestões para trabalhos futuros: 

• Avaliar as tensões aplicadas e residuais no gasoduto durante sua operação, buscando 

verificar a magnitude e as cauas das tensões residuais e seu impacto no surgimento das 

trincas de corrosão sob tensão; 

• Elaborar um modelo para determinação da velocidade de propagação das trincas de 

corrosão sob tensão encontradas; 
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• Dimensionar um sistema de proteção catódica capaz de inibir o surgimento das trincas 

de corrosão sob tensão. 
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