Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Carlos Alberto da Silva

Estudo para verificação da possibilidade de substituição do aço inoxidável
martensítico fundido de componentes internos de válvulas tipo gaveta
usadas em refinarias de petróleo por aço inoxidável dúplex fundido

São Paulo
2007

Carlos Alberto da Silva

Estudo para verificação da possibilidade de substituição do aço inoxidável
martensítico fundido de componentes internos de válvulas tipo gaveta
usadas em refinarias de petróleo por aço inoxidável dúplex fundido

Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para obtenção
do título de Mestre em Processos Industriais.
Área de concentração: Desenvolvimento e Otimização de
Processos Industriais
Orientadora: Dra. Zehbour Panossian

São Paulo
Junho de 2007

Dedicatória

Aos meus pais, Arlindo e Maria, pelo amor e dedicação e aos meus irmãos
Marcio e Luana pela eterna união.
A minha companheira, Luciana, pelos conselhos e cumplicidade.

“Não que sejamos capazes, por nós, de pensar
alguma coisa, como de nós mesmos; mas a nossa
capacidade vem de Deus.”(CORINTIOS 3:5)

Agradecimentos

A Professora Dra. Zehbour Panossian, pela insuperável lição de
entusiasmo, dedicação e carinho, doados durante a orientação deste
trabalho, e a sua família por toda compreensão.
Ao Professor Dr. Stephan Wolynec e a Dra. Célia Aparecida, pelas
importantes sugestões para o desenvolvimento deste trabalho.
A toda equipe do Laboratório de Corrosão e Proteção do IPT pelas
inúmeras contribuições, em especial ao Adriano Aparecido e a Telma
Santos.
À PETROBRAS pelo apoio no estudo em campo, em particular aos
engenheiros Nestor Carvalho e Fabio Moraes.
À IVC\KSB Válvulas pelo fornecimento dos materiais para o estudo.
À RV Recuperação de Válvulas pela doação de materiais para exames e
análises.
A todos os amigos que, de alguma maneira, colaboraram com a execução
deste trabalho.

Sumário

1 INTRODUÇÃO

1

1.1 Importância e justificativa do tema

1

2 REVISÃO DA LITERATURA

7

2.1 Conceito de válvulas

7

2.2 Aços inoxidáveis
2.2.1 Aços inoxidáveis austeníticos
2.2.2 Aços inoxidáveis martensíticos
2.2.3 Aços inoxidáveis ferríticos
2.2.4 Aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação
2.2.5 Aços inoxidáveis dúplex
2.2.6 Aços inoxidáveis superdúplex

10
11
11
12
12
12
13

2.3 Metalurgia física dos aços inoxidáveis martensíticos e dúplex
2.3.1 Aços inoxidáveis martensíticos
2.3.1.1 Influência dos elementos intersticiais, C e N na estrutura martensítica
2.3.2 Aços inoxidáveis dúplex
2.3.2.1 Influência dos elementos de liga intersticiais e substitucionais na estabilidade
das fases α e γ
2.3.2.2 Precipitação de fases secundárias nos aços inoxidáveis dúplex
2.3.2.3 Custo dos aços inoxidáveis dúplex, razões do seu uso em substituição aos outros
tipos de aços inoxidáveis e breve histórico do seu desenvolvimento

13
13
16
17

2.4 Corrosão dos aços inoxidáveis
2.4.1 Curvas de polarização dos aços inoxidáveis
2.4.2 Número equivalente de resistência à corrosão por pite (PREn - Number of Pitting
Resistance Equivalent)
2.4.3 Corrosão dos aços inoxidáveis martensíticos
2.4.4 Corrosão dos aços inoxidáveis dúplex

27
34

3 METODOLOGIA

68

3.1 Materiais metálicos
3.1.1 Processo de obtenção dos materiais estudados
3.1.2 Característica dos materiais estudados
3.1.3 Preparação das amostras e dos corpos-de-prova
3.1.4 Caracterização da microestrutura dos aços e da morfologia de ataque após os
ensaios de corrosão

68
68
70
73

3.2 Soluções de ensaio

75

3.3 Ensaios eletroquímicos
3.3.1 Procedimentos experimentais

79
83

3.4 Ensaios de imersão

84

22
23
25

37
40
47

75

4 RESULTADOS

87

4.1 Caracterização microestrutural dos materiais metálicos estudados
4.2 Ensaios eletroquímicos
4.2.1 Ensaios Eletroquímicos - Fase 1
4.2.2 Ensaios Eletroquímicos - Fase 2
4.2.3 Ensaios Eletroquímicos - Fase 3
4.2.4 Ensaios Eletroquímicos - Fase 4

87
91
91
96
105
114

4.3 Ensaio de imersão
4.3.1 Ensaios de imersão - Fase 1
4.3.2 Ensaios de imersão - Fase 2

120
120
131

4.4 Ensaios em água sintética

156

5 DISCUSSÃO

161

6 CONCLUSÕES

165

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

166

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

167

APÊNDICE A

176

APÊNDICE B

182

Lista de Figuras
Figura 2.1
Figura 2.2
Figura 2.3
Figura 2.4
Figura 2.5
Figura 2.6
Figura 2.7
Figura 2.8
Figura 2.9
Figura 2.10
Figura 2.11
Figura 2.12
Figura 2.13
Figura 2.14
Figura 2.15
Figura 2.16
Figura 2.17
Figura 2.18
Figura 2.19
Figura 2.20
Figura 2.21
Figura 2.22
Figura 2.23
Figura 2.24
Figura 2.25
Figura 2.26

Esquema de posicionamento de válvula tipo gaveta durante utilização.
Diagrama de dureza da martensita Fe-C e Fe-N em função do teor dos
elementos intersticiais.
Diagramas pseudobinários do sistema Fe-Cr-Ni para teores fixos de Fe.
Corte vertical de um diagrama Fe-Cr-Ni para um teor de Cr constante.
Diagrama pseudobinário esquemático do processo de solidificação
sistema Fe-Cr-Ni, segundo o Modo II e o Modo III.
Diagrama constitucional de Schöefer.
Efeito do N e C no diagrama pseudobinário Cr-Ni-68% Fe.
Curva TTT do aço inoxidável superdúplex UNS S32760.
Precipitados de fases secundárias em aços inoxidáveis dúplex e a
influência dos elementos de liga na curva TTT.
Internos de válvulas tipo gaveta, em aço inoxidável martensítico, com
defeitos por corrosão tipo generalizada.
Internos de válvulas tipo gaveta, em aço inoxidável martensítico,
apresentando corrosão generalizada inclusive com perfuração.
Internos de válvulas tipo gaveta, com uma quantidade muito grande de
sólidos aderidos. A seta indica o obturador (cunha) da válvula em aço
inoxidável martensítico.
Internos de válvulas tipo gaveta. Nota-se grande quantidade de resíduos
(a esquerda) e corrosão intensa generalizada do interno confeccionado
em aço inoxidável martensítico.
Internos de válvulas tipo gaveta confeccionados em aço inoxidável
martensítico, após jateamento, com defeitos por corrosão tipo localizada.
Internos de válvulas tipo gaveta confeccionados de aço inoxidável
martensítico, após jateamento, com defeitos por corrosão tipo localizada.
Curvas de polarização típicas de metais que se passivam num meio ácido
(a) e num meio alcalino (b).
Curvas de polarização típicas de metais em meios com espécies capazes
de quebrar localmente o filme passivo. (a) meio ácido. (b) meio alcalino
Curva de polarização cíclica de metais num determinado meio
Variação do PREn para o aço inoxidável dúplex UNS S32550 (25% Cr)
em função da temperatura de recozimento e a fração da fase α.
Curvas de polarização potenciodinâmicas de um aço inoxidável
martensítico com 13% de Cr em meio contendo CO2 e Cl-. Velocidade
de varredura: 0,167 mV.s-1.
Diagrama esquemático da morfologia da superfície em diferentes
temperaturas (a) 90ºC, (b) 120ºC e (c) 150ºC.
Curva de perda de massa na condição temperada.
Curva de perda de massa na condição temperada e revenida.
Curvas de polarização cíclica em solução 3,5% NaCl, para o material
dúplex UNS S31803 nas condições de tratamento térmico indicadas.
Polarização anódica do aço UNS S32550, nas temperaturas de
recozimento indicadas.
Curvas de polarização anódica em água do mar artificial para o material
estudado com tempo de tratamento térmico entre 7 min e 60 min, nas
condições determinadas.

10
17
19
19
20
21
22
24
25
31
31
31
32
32
33
36
36
37
39
41
42
45
45
50
54
60

Figura 2.27
Figura 2.28
Figura 2.29
Figura 3.1
Figura 3.2
Figura 3.3
Figura 3.4
Figura 3.5
Figura 3.6
Figura 3.7
Figura 3.8
Figura 3.9
Figura 3.10
Figura 3.11
Figura 3.12
Figura 3.13
Figura 4.1
Figura 4.2
Figura 4.3
Figura 4.4
Figura 4.5

Figura 4.6
Figura 4.7
Figura 4.8
Figura 4.9

Determinação de Epq e ic em função do tempo de tratamento térmico
Relação da TCF em função do tempo de tratamento térmico
Curvas de polarização em solução de 3,5% NaCl saturada em ar a 27ºC
para os materiais e condições determinadas.
Esquema do processo de fundição do corpo da válvula tipo esfera (A)
molde de areia aglomerada (B) macho de areia.
Corpos-de-prova para os ensaios eletroquímicos e exames
metalográficos.
Corpos-de-prova para os ensaios de imersão.
Corpo-de-prova para os ensaios de corrosão em fresta.
Embalagem contendo água de processo da refinaria, Lote 1.
pHmetro Digimed modelo DM-20
Aspecto visual dos eletrodos de trabalho.
Placa aquecedora Thermolyne, modelo HP-2305B.
Controlador de velocidade do eletrodo rotativo.
Aspecto visual e representação esquemática das células utilizadas para
obtenção das curvas de polarização. Nota-se, no fundo do recipiente, a
presença de resíduos escuros (a).
Aspecto visual da capela onde era mantida a célula de ensaio. A
esquerda, pode-se visualizar o potenciostato utilizado para obtenção das
curvas de polarização.
Balança METTLER modelo H315
Esquema dos corpos-de-prova durante os ensaios de imersão da Fase 2.
Microestrutura dos aços inoxidáveis (a) CA-15, (b) CD4MCu e (c)
CD4MCuN. Aumento: 500x. Ataque: eletrolítico (6 V) em solução a
100 g.L-1 de persulfato de amônio, durante 20 s.
Resultados da análise qualitativa por EDS das inclusões do aço CA-15.
Resultados da análise qualitativa por EDS das inclusões dos aços
inoxidáveis dúplex.
Curvas de polarização potenciodinâmicas cíclicas do aço CA-15 em
água de processo – Lote 1. Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
Aspecto da superfície do eletrodo de trabalho de aço CA-15, obtido em
microscópio óptico, correspondente ao Ensaio 1 da Figura 4.4, após o
levantamento da curva de polarização. Pode-se verificar a presença de
uma camada de produtos capaz de revelar a microestrutura do aço (a
esquerda). Após a remoção dos produtos com álcool (a direita) ainda é
possível notar a microestrutura do aço. Em alguns pontos parece estar
ocorrendo corrosão localizada tipo pite.
Curva de polarização potenciodinâmica da platina em água de processo
– Lote 1, juntamente com as curvas do aço CA-15 apresentadas na
Figura 4.4. Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
Pontos pré-selecionados para o exame e análise da superfície do eletrodo
de trabalho. Aço CA-15 em água de processo, Lote 1. Velocidade de
varredura 1 mV.s-1.
Imagem de elétrons secundários, obtida por MEV, do resíduo de gotas
de água de processo do Lote 1 e resultado da análise por EDS da região
assinalada.
Aspecto visual da superfície dos eletrodos de aço CA-15 antes da
limpeza da superfície do eletrodo correspondente ao Ponto 1 da Figura
4.7. Pode-se verificar a presença de produtos escuros e avermelhados.

60
61
65
69
74
74
75
78
78
79
80
81
82
83
84
86
88
89
90
92

94
95
97
98

Figura 4.10

Figura 4.11
Figura 4.12

Figura 4.13
Figura 4.14
Figura 4.15
Figura 4.16

Figura 4.17

Figura 4.18
Figura 4.19
Figura 4.20

Figura 4.21
Figura 4.23
Figura 4.24
Figura 4.25

Sob estes produtos, notava-se a ocorrência de corrosão. Aço CA-15 em
água de processo, Lote 1. Somente o eletrodo A foi submetido a exames
e análises no MEV.
Curvas de polarização correspondentes ao Ponto 1 da Figura 4.7, com
indicação dos potencias em que os eletrodos foram mantidos por duas
horas para em seguida serem submetidos a exames e análises no MEV.
Aço CA-15 em água de processo, Lote 1. Velocidade de varredura
1 mV.s-1.
Imagem de elétrons secundários obtida por MEV da superfície dos
eletrodos, antes e após limpeza, correspondentes ao Ponto 1 (com e sem
corrosão) e aos Pontos 2 e 3 (sem corrosão) da Figura 4.7.
Curvas de polarização com e sem rotação. Aço CA-15 em água de
processo, Lote 3. A seta verde indica a curva de polarização do eletrodo
que apresentou corrosão. Imagens da superfície deste eletrodo são
mostradas na Figura 4.13. Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
Imagem da superfície do eletrodo, obtida com microscópio óptico, que
apresentou corrosão após o levantamento da curva de polarização na
condição não-estacionária (indicada com seta na Figura 4.12).
Curvas de polarização do aço CA-15 em água de processo, Lote 1, 2 e 3.
Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
Potencial em função do tempo do aço CA-15 em água de processo, Lote
3, durante uma hora com a superfície do eletrodo na posição horizontal
voltada para cima.
Curvas de polarização levantadas após cada curva relacionada na Figura
4.15 do aço CA-15 em água de processo, Lote 3, com a superfície do
eletrodo na posição horizontal voltada para cima. Velocidade de
varredura 1 mV.s-1.
Imagem da superfície do eletrodo de aço CA-15 que apresentou corrosão
após imersão na água de processo do Lote 3 durante cinco dias (a)
superfície com depósito (b) superfície após limpeza com ácido nítrico. A
seta vermelha indica região corroída sob o depósito.
Imagem da região corroída sob depósito, do aço CA-15, identificada
com a seta vermelha na Figura 4.17b.
Imagem por meio do microscópio óptico da superfície limpa do eletrodo
que apresentou corrosão após o levantamento da curva de polarização do
eletrodo CA-15E (curva azul clara da Figura 4.16).
Curvas de polarização potenciodinâmicas dos três aços estudados na
água de processo do Lote 2. Eletrodos mantidos na posição horizontal,
com superfície voltada para baixo, temperatura ambiente. Velocidade de
varredura 1 mV.s-1.
Potencial levantado para os três aços estudados em água de processo,
Lote 3, durante uma hora com a superfície dos eletrodos na posição
horizontal voltada para cima.
Curvas de polarização dos três aços estudados em solução a 3,5 % NaCl,
com a superfície do eletrodo na posição horizontal voltada para cima.
Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
Imagem por microscopia óptica, dos eletrodos dos três aços estudados
após o levantamento das curvas apresentadas na Figura 4.23.
Ensaio de imersão para determinação da perda de massa. (a) corpo-deprova (b) ensaio em andamento.

100

100
102

106
107
109
110

111

113
113
114

115
116
118
119
120

Figura 4.26
Figura 4.27
Figura 4.28
Figura 4.29

Figura 4.30

Figura 4.31

Figura 4.32
Figura 4.33
Figura 4.34
Figura 4.35
Figura 4.36
Figura 4.37
Figura 4.41
Figura 4.42
Figura 4.43
Figura 4.44
Figura 4.45
Figura 4.46

Corpo-de-prova do ensaio de corrosão em fresta.
Ensaio de corrosão em fresta em andamento.
Imagens obtidas no MEV da superfície de um dos corpos-de-prova do
aço CA-15 exposto à água processo, Lote 1, durante 70 dias, após sua
limpeza com ácido nítrico concentrado.
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície de um dos
corpos-de-prova do aço CA-15 exposto à água processo, Lote 1, durante
70 dias, após sua limpeza com ácido nítrico concentrado (mesma da
Figura 4.28a).
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície de um dos
corpos-de-prova do aço CA-15 exposto à água processo, Lote 1, durante
70 dias, após sua limpeza com ácido nítrico concentrado (mesma da
Figura 4.28e).
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície de um dos
corpos-de-prova do aço CA-15 exposto à água processo, Lote 1, durante
70 dias, após sua limpeza com ácido nítrico concentrado (mesma da
Figura 4.28d).
Imagem no MEV da superfície da fratura de um dos corpos-de-prova do
aço CA-15 exposto à água processo, Lote 1, durante 70 dias, após sua
limpeza.
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície de um dos
corpos-de-prova do aço CD4MCu exposto à água processo, Lote 1,
durante 70 dias, após sua limpeza com ácido nítrico concentrado.
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície de um dos
corpos-de-prova do aço CD4MCuN exposto à água processo, Lote 1,
durante 70 dias, após sua limpeza com ácido nítrico concentrado.
Aspecto de um dos corpos-de-prova de aço CA-15 antes do início do
ensaio de imersão da Fase 2 – Água de processo, Lote 3.
Aspecto de um dos corpos-de-prova de aço CD4MCu antes do início do
ensaio de imersão da Fase 2 – Água de processo, Lote 3.
Aspecto de um dos corpos-de-prova de aço CD4MCuN antes do início
do ensaio de imersão da Fase 2 – Água de processo, Lote 3.
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície do corpo-deprova no 5, após sua limpeza. Aço CA-15 em água de processo, Lote 3.
A seta vermelha indica a extremidade do corpo-de-prova.
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície do corpo-deprova no 9, após sua limpeza. Aço CA-15 em água de processo, Lote 3.
A seta vermelha indica a extremidade do corpo-de-prova.
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície do corpo-deprova no 17, após sua limpeza, do aço CD4MCu em água de processo,
Lote 3.
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície do corpo-deprova no 6, após sua limpeza, do aço CD4MCu em água de processo,
Lote 3.
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície do corpo-deprova no 7, após sua limpeza, do aço CD4MCuN em água de processo,
Lote 3.
Aspecto dos corpos-de-prova CA-15. Ensaio de imersão Fase 2 – 60
dias.

121
121
125

126

127

128
129
130
131
132
133
133
137
138
140
141
143
145

Figura 4.47
Figura 4.48
Figura 4.49
Figura 4.50
Figura 4.51
Figura 4.52

Figura 4.53
Figura 4.54
Figura 4.55

Figura 4.56

Figura 4.57

Figura 4.58

Figura 4.59

Figura 4.60

Figura A.1
Figura A.2

Aspecto dos corpos-de-prova CD4MCu. Ensaio de imersão Fase 2 – 60
dias.
Aspecto dos corpos-de-prova CD4MCuN. Ensaio de imersão Fase 2 –
60 dias.
Aspecto dos corpos-de-prova CA-15. Ensaio de imersão Fase 2 – 90
dias.
Aspecto dos corpos-de-prova CD4MCu. Ensaio de imersão Fase 2 – 90
dias.
Aspecto dos corpos-de-prova CD4MCuN. Ensaio de imersão Fase 2 –
90 dias.
Imagem no MEV da superfície após sua limpeza, dos corpos-de-prova
do aço CA-15 exposto à água processo, Lote 3, após 60 dias de imersão.
As setas e os círculos vermelhos indicam a extremidade do corpo-deprova e a região onde a camada de resíduos destacou-se durante a
limpeza.
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície dos corpos-deprova no 7 e no 22, após sua limpeza, do aço CA-15 em água de
processo, Lote 3.
Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície dos corpos-deprova no 21 e no 6 após sua limpeza, dos aços CD4MCu e CD4MCuN
em água de processo, Lote 3.
Imagens da superfície do corpo-de-prova no 4 antes (a), depois (b) do
ensaio e da limpeza (c), após 60 dias de imersão do aço CA-15 em água
de processo, Lote 3. As setas vermelhas indicam as regiões corroídas
apresentadas na Figura 4.56.
Imagens da superfície A e B do corpo-de-prova CA-15 no 4, depois da
limpeza, apresentado na Figura 4.55. As setas vermelhas mostram as
regiões de corrosão localizada e as setas verdes indicam o papel
alumínio usado para envolver a amostra no embutimento em resina.
Curvas de polarização potenciodinâmicas do aço CA-15 estudados na
água sintética e na água de processo do Lote 2. Eletrodos mantidos na
posição horizontal, com superfície voltada para baixo. Velocidade de
varredura 1 mV.s-1.
Ensaio de imersão, com os três materiais em estudo, na água sintética de
composição semelhante à do Lote 3 com adição do enxofre elementar,
mantida a (50 ± 5)oC e com a superfície dos corpos-de-prova voltada
para cima. A seta vermelha indica o enxofre elementar (coloração
amarela) depositado sobre a superfície dos corpos-de-prova.
Aspecto da superfície dos corpos-de-prova, antes da limpeza, após a
realização dos ensaios de imersão em água sintética de composição
semelhante à do Lote 3 com a adição do enxofre elementar, mantida a
(50 ± 5)oC e com a superfície dos corpos-de-prova voltadas para cima.
Tempo de ensaio: 7 dias
Imagens da superfície dos corpos-de-prova, antes e após a limpeza,
depois da realização dos ensaios de imersão em água sintética de
composição semelhante à do Lote 3 com a adição do enxofre elementar,
mantida a (50 ± 5)oC e com a superfície dos corpos-de-prova voltadas
para cima. Tempo de ensaio: 7 dias
Esquema de válvula tipo globo
Esquema de válvula tipo retenção

146
147
148
149
150

151
152
153

154

154

158

159

160

160
178
178

Figura A.3
Figura A.4
Figura A.5

Esquema de válvula tipo borboleta
Esquema de válvula tipo esfera
Esquema de válvula tipo macho

179
180
181

Lista de Tabelas
Tabela 2.1
Tabela 2.2
Tabela 2.3
Tabela 2.4
Tabela 2.5
Tabela 2.6
Tabela 2.7
Tabela 2.8
Tabela 2.9
Tabela 2.10
Tabela 2.11
Tabela 3.1
Tabela 3.2
Tabela 3.3
Tabela 3.4
Tabela 4.1
Tabela 4.2
Tabela 4.3
Tabela 4.4
Tabela 4.5
Tabela 4.6
Tabela 4.7
Tabela 4.8
Tabela 4.9
Tabela 4.10

Composição da solução eletrolítica
Composição química dos aços inoxidáveis martensíticos (porcentagem
em massa)
Composição química dos aços inoxidáveis dúplex (porcentagem em
massa)
Composição química dos aços inoxidáveis dúplex (porcentagem em
massa)
Composição química dos aços inoxidáveis dúplex (porcentagem em
massa)
Valores de TCP para o aço UNS S32550 submetido a diferentes
tratamentos térmicos
Valores de potencial de pite para o aço UNS S32550 submetido a
diferentes tratamentos térmicos
Valores de PREn calculados diretamente da eq.(2.1) usando a
composição química de cada fase determinada experimentalmente
Composição química dos corpos-de-prova do aço inoxidáveis
superdúplex ASTM A 890/A 890M Gr. 5A (porcentagem em massa)
Composição química dos aços inoxidáveis superdúplex (porcentagem
em massa).
Dados dos aços inoxidáveis dúplex (K) e microdúplex (S) estudados.
Dados físicos e químicos dos materiais estudados.
Relação de tratamentos térmicos utilizados nos materiais estudados.
Resultado das análises do primeiro lote de água de processo coletada na
Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão – RPBC (Lote 1).
Resultado das análises do segundo e do terceiro lote de água de processo
coletada na Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão – RPBC (Lotes 2
e 3)
Resultado das análises por EDS do resíduo de gotas secas da água de
processo do Lote 1.
Resultado das análises por EDS da superfície do aço CA-15 submetido a
ensaio de imersão nos Pontos 1, 2 e 3 – Lote 1.
Condutividade dos eletrólitos utilizados nas Fases 1, 2 e 3.
Resultado das análises por EDS da região corroída sob depósito do aço
CA-15 mostrada na Figura 4.17b.
Resultado das análises semiquantitativa por EDS dos pontos assinalados
na Figura 4.29 – CA-15
Resultado das análises semiquantitativa por EDS dos pontos assinalados
na Figura 4.30 – CA-15.
Resultado das análises por EDS da superfície do corpo de prova após
limpeza, ensaio na água de processo do Lote 1.
Resultado das análises por EDS da superfície do corpo-de-prova aço
CA-15 no 5 após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.
Resultado das análises por EDS da superfície do corpo-de-prova de aço
CA-15 no 5 após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.
Resultado das análises por EDS da superfície do corpo-de-prova aço
CD4MCu no 17 após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.

40
43
48
51
52
53
54
55
57
58
63
71
72
77
78
99
103
108
114
126
127
128
137
139
140

Tabela 4.11
Tabela 4.12
Tabela 4.13
Tabela 4.14
Tabela 4.15

Resultado das análises por EDS da superfície do corpo-de-prova aço
CD4MCu no 6 após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.
Resultado das análises por EDS da superfície do corpo-de-prova aço
CD4McuN no 7 após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.
Resultado das análises por EDS da superfície do corpo-de-prova do aço
CA-15 após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.
Resultado das análises por EDS da superfície dos corpos-de-prova dos
aços CD4MCu e CD4MCuN após limpeza, ensaio na água de processo
do Lote 3.
Resultados das análises realizadas dos resíduos coletados dos recipientes
de ensaio na segunda retirada e dos resíduos escuros presentes na água
de processo do Lote 3.

141
144
152
153
155

Lista de símbolos e abreviaturas
Lista de símbolos
A:

Área do corpo-de-prova em m2

AOD :

Argon-Oxygen Decarburization

AL :

Alongamento

BEI :

Backscattered Electron Image (imagem de elétrons retroespalhados)

Cre/Nie :

Razão do Cr e Ni equivalentes

D:

Dureza.

Ecorr :

Potencial de corrosão

ECS :

Eletrodo de calomelano saturado

EDS :

Espectrometria de energia dispersiva

E:

Potencial do eletrodo de trabalho medido em relação ao eletrodo de referência
de calomelano saturado, potencial aplicado pelo potenciostato.

EH :

Eletrodo de hidrogênio

E Fe 2+ / Fe :

Potencial de equilíbrio da reação Fe2+ + 2e ⇔ Fe

E O 2 / H 2O :

Potencial de equilíbrio da reação O2 + 4H+ + 4e ⇔ 2H2O

z+
E Me z + / Me : Potencial de equilíbrio da reação Me + ze ⇔ Me

E S / S 2− :

Potencial de equilíbrio da reação S + 2e ⇔ S2-

Ep :

Potencial de pite

Eprot :

Potencial de proteção

Eqp :

Potencial de quebra da película passiva

Erp :

Potencial de repassivação

ES :

Estricção

∆i :

Densidade de corrente das reações que ocorrem num eletrodo para um
determinado valor de potencial aplicado E; corrente externa medida no
amperímetro do potenciostato E.

icorr :

Densidade de corrente de corrosão

icrit :

Densidade de corrente crítica

ip :

Densidade de corrente de passivação

Ip :

Corrente de passivação

L

Líquido

LAQ :

Laboratório de Análises Químicas

LE :

Limite de escoamento

LMCC :

Laboratório de Materiais de Construção Civil

LR :

Limite de resistência

M:

Martensita

MET :

Microscópio eletrônico de transmissão

MEV :

Microscópio eletrônico de varredura

mf :

Massa final em g;

mi :

Massa inicial em g

PREn :

Number of Pitting Resistance Equivalent

PTFE

Politetrafluoretileno

RPBC :

Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão

SEI :

Secondary Electron Image (imagem de elétrons secundários).

t:

Tempo de exposição em anos

TCF :

Temperatura de corrosão em fresta

TCP :

Temperatura crítica de pite

TTT :

Tempo-temperatura-transformação

VAg/AgCl :

Valor de potencial em relação ao eletrodo de prata/cloreto de prata

VECS :

Valor de potencial em relação ao eletrodo de calomelano saturado

XPS :

X-ray Photoelectron Spectroscopy (Espectroscopia fotoeletrônica de raios X)

Letras gregas
γ:

Fase gama, austenita

α:

Fase alfa, ferrita

σ:

Fase sigma

χ:

Fase chi

RESUMO
No setor de petróleo, a corrosão de equipamentos e estruturas confeccionados em materiais
metálicos é muito séria, sendo uma constante a procura de materiais cada vez mais resistentes
à corrosão. Estes problemas de corrosão são sempre relacionados com a água presente tanto
no petróleo como em seus derivados, visto que na ausência desta, não há corrosão. As
características da água variam de acordo com a área do setor de petróleo, que basicamente são
três: extração (de petróleo e gás), refino (de petróleo) e transporte (petróleo, gás e derivados).
A água presente em cada uma destas áreas tem características diferentes. Por exemplo, a água
presente na extração de petróleo é rica em cloretos (Cl-) e dióxido de carbono (CO2) e a água
presente na área de refino de petróleo, especialmente na unidade de craqueamento catalítico, é
rica em sulfetos (S2-) e em íons de amônio (NH4+), podendo conter pequenas concentrações de
sulfatos (SO42-), cianetos (CN-) e cloretos. Todas estas águas são muito agressivas aos metais.
As águas de processo das refinarias são conhecidas como águas ácidas, apesar de serem
alcalinas.
Dentre os equipamentos usados no setor de petróleo, destacam-se as válvulas, construídas
geralmente em aço-carbono com internos de aço inoxidável martensítico. Nas refinarias, por
exemplo, o número de válvulas é especialmente expressivo, atingindo cerca de 1000 válvulas
por unidade de refino. Ao que tudo indica, a especificação para o uso deste material está
restrita a sua elevada resistência mecânica, pouca atenção sendo dada a sua resistência à
corrosão. No entanto, vários casos de falhas prematuras são observados na prática, decorrente
de corrosão generalizada ou de corrosão localizada. Isto ocorre, freqüentemente, na região de
vedação das válvulas tipo gaveta: válvulas começam a apresentar vazamento prematuro como
conseqüência da corrosão provocada pelo meio agressivo (derivado de petróleo contendo água
de processo) ao componente de vedação (obturador) confeccionado em aço inoxidável
martensítico. Com isto, as válvulas perdem a função de retenção do fluxo do fluido
transportado, devendo ser submetidas a reparos ou mesmo sucatados.
Na área de exploração de petróleo, os internos das válvulas tipo gaveta já são confeccionados
em aço inoxidável dúplex, sabidamente mais resistente em meios cloretados, o que têm
diminuído as falhas em uso, ao contrário das válvulas utilizadas em refinarias, onde estes aços
são raramente usados.
O presente trabalho teve como objetivo verificar a possibilidade do uso de internos de
válvulas tipo gaveta confeccionados em aço inoxidável dúplex. Para isto, planejou-se
desenvolver o estudo usando amostras de água retiradas na unidade de craqueamento
catalítico de uma refinaria da Petrobras, com o intuito de melhor representar as condições de
campo.
Como a idéia original era substituição do aço inoxidável martensítico por dúplex, a revisão
bibliográfica foi direcionada à comparação de desempenho destes dois tipos de aço, com
detalhamento das suas diferenças fundamentais e apresentação de trabalhos já desenvolvidos
com estes aços em meios cloretados, os quais foram feitos basicamente por meio de
levantamento de curvas de polarização. Esperava-se obter resultados semelhantes no meio em
estudo que era rico em sulfetos e amônia. No entanto, quando foram realizados os trabalhos
experimentais, verificou-se que não havia nenhuma correlação entre a corrosão dos eletrodos
de aço inoxidável e as curvas de polarização obtidas. Além disto, verificou-se que os
compostos presentes na água de processo participavam das reações eletroquímicas que
ocorriam na superfície do aço inoxidável durante o levantamento das curvas.
Tentou-se levantar curvas de polarização com água sintética preparada em laboratório, tendo
como base os resultados da análise de dois lotes de água de processo retirados da unidade de

craqueamento catalítico. Os resultados mostraram que a água sintética apresentava um efeito
muito diferente do que a água de processo sobre o aço inoxidável martensítico, pois as
correntes obtidas eram de três a quatro ordens de grandeza inferiores do que as obtidas na
água de processo.
Finalmente, foram conduzidos ensaios de imersão em água de processo, em condições tais
que maximizavam a deposição dos resíduos escuros, presentes na água, na superfície dos
corpos-de-prova dos aços inoxidáveis em estudo. Estes ensaios permitiram então comparar o
desempenho relativo entre o aço inoxidável martensítico e os aços dúplex. Verificou-se que
somente o aço inoxidável martensítico sofre corrosão na água de processo da unidade de
craqueamento catalítico e a condição que determina a ocorrência ou não desta corrosão é a
aderência dos resíduos escuros presentes na água à superfície do metal. A ação corrosiva dos
resíduos escuros foi atribuída à presença de enxofre elementar, potencializada pela presença
de cloretos. Este tipo de corrosão, ataque sob depósitos, é muito semelhante ao tipo
observado, na prática, em internos de válvulas. Em todos os casos conhecidos pelo autor deste
trabalho, em que ocorreu corrosão acentuada de internos confeccionados em aço martensítico,
foi observada a presença de uma grande quantidade de resíduos sobre a área corroída.
Palavras-chave: craqueamento catalítico, água ácida, corrosão, refinaria, aço inoxidável
martensítico, aço inoxidável dúplex, válvula, enxofre elementar.

ABSTRACT
The study of the possibility for the replacement of cast martensitic stainless
steel with cast duplex stainless steel in internal components of drawer type
valves used in refineries
In a petroleum industry, the corrosion of metallic equipment and structures is very important.
Consequently, there is a constant search for highly resistant metallic alloys. Such corrosion
problems are due to the presence of water in petroleum and its derivatives, as there is no
corrosion in the absence of water. The water characteristics vary in accordance with the types
of petroleum industry, which are: crude oil exploitation; refinery and transportation of crude
oil and its derivatives. The water in each type has different characteristics. For example, the
water in crude oil exploitation is rich in chlorides and carbon dioxide and that which is in
refineries, especially in fluid catalytic cracking units, is rich in sulphides, ammonium and
contains small amounts of sulphates, cyanides and chlorides. All these types of water are very
aggressive to the metals. The refinery water is known as sour water.
Within the equipment used in a petroleum industry, one can emphasize the valves, which are
made of carbon steel with internal pieces made of martensitic stainless steel. In refineries, for
example, the number of valves is especially high, reaching almost 1000 valves per refinery
unit. It seems that the choice of the material is based on its mechanical properties more than
on its corrosion resistance. Although many damages are observed, in practice, due to general
or localized corrosion this normally occurs in the sealed region of the drawer type valves.
This type of valves usually presents premature leakage as a consequence of the corrosion of
martensitic steel made internal pieces due to the presence of aggressive water. Therefore the
valves lose their retention function and must be repaired or disposed of.
The internal pieces of valves used in the exploitation of crude oil are already made of duplex
stainless steel, which are known as high chloride resistant materials. Consequently the number
of valve failures is decreasing, in contrary to the refinery valves where duplex stainless steel
is not used.
The goal of the present work is to verify the possibility of using duplex stainless steel as
construction materials of internal pieces. For such, the study was accomplished using sour
water collected from a fluid catalytic cracking unit of one of the Petrobras refineries, as it was
intended to reproduce real field conditions.
As the goal was the replacement of martensitic stainless steel with duplex stainless steel, the
review was focused on these two materials, describing their main characteristics and
presenting some studies related to their corrosion behaviour in chloride medium, which were
done through polarization techniques. Similar behaviour in sour water was expected to be
obtained, which is rich in sulphides and ammonium. However, the experimental tests showed
that there was not any kind of relationship between the occurrence of corrosion of the
stainless steel working electrodes and the behaviour of obtained polarization curves. It was
also verified that the components present in the sour water underwent electrochemical
reactions on the stainless steel surfaces.
Attempts were made in order to obtain polarization curves using synthetic waters prepared
based on the composition of sour water samples collected from a fluid catalytic cracking unit.
The obtained results showed that the behaviour of the studied stainless steels in synthetic
water was completely different from that obtained in sour water. The recorded current

densities of the polarization curves in synthetic water were three or four order of magnitude
lower than those obtained in sour water.
Finally, immersion tests were conducted using sour water in such a condition that the
deposition of the solid residues present in the sour water on the stainless steel samples was as
high as possible. These tests permitted the comparison of the corrosion behaviour between the
three studied stainless steels. It was verified that the martensitic stainless steel underwent
corrosion in the sour water and the condition that determined this corrosion was the
deposition of the solid residues present in this water. The corrosive properties of those
residues were attributed to the presence of elemental sulphur, with the contribution of
chlorides, also present in this water. The characteristics of the observed attack, corrosion
under deposits, were very similar to those observed in the field in the valve´s internal pieces
made of martensitic stainless steel. In all failures observed by the author of this work, the
corrosion occurrence of the internal pieces made of martensitic stainless steel was associated
with a great quantity of deposits on the corroded areas.
Keywords: catalytic cracking, sour water, corrosion, refinery, martensitic stainless steel,
duplex stainless steel, elemental sulphur.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Importância e justificativa do tema
No setor de petróleo, os materiais metálicos são expostos a ambientes de
agressividade elevada. Na ausência de água, o petróleo, o gás e seus derivados não são
agressivos à maioria dos metais. No entanto, se a água estiver presente, alguns compostos
provenientes destes meios podem dissolver-se nela, tornando-a muito agressiva aos metais.
As três principais áreas desse setor são: extração (de petróleo e gás), refino (de
petróleo) e transporte (petróleo, gás e derivados). A água presente em cada uma destas áreas
tem características diferentes. Por exemplo, a água presente na extração de petróleo é rica
em cloretos (Cl-) e dióxido de carbono (CO2) (MARIANO et al., 2006) e a água presente na
área de refino de petróleo, especialmente na unidade de craqueamento catalítico, é rica em
sulfetos (S2-) e em íons de amônio (NH4+), podendo conter pequenas concentrações de
sulfatos (SO42-), cianetos (CN-) e cloretos (HUTCHISON; HUGHES, 1961; MATSUNAMI;
KATO; SUGIMOTO, 1991, JAYARAMAN; SAXENA, 1995; CORROSÃO POR
SULFETOS E DANOS POR HIDROGÊNIO; 2003). Todas estas águas são muito
agressivas aos metais.
Por isso, a corrosão é um sério problema na extração de petróleo e gás e na produção
de derivados de petróleo (refino de petróleo). Usando ligas resistentes à corrosão em
condições severas de operação, pode-se amenizar este problema. Os aços inoxidáveis
martensíticos são largamente utilizados na extração de petróleo e gás, pois apresentam uma
boa resistência à corrosão em ambientes contendo CO2, propriedades mecânicas adequadas e
menor custo se comparado com os outros tipos de aços inoxidáveis, como por exemplo, o
dúplex (ZHANG, ZHAO, JIANG, 2005). Este tipo de aço é também muito utilizado em
refinarias de petróleo.
Por esta razão, no Brasil, vários componentes de válvulas usadas no setor de petróleo
são confeccionados em aços inoxidáveis martensíticos. Nas refinarias, o número de válvulas
é especialmente expressivo, atingindo cerca de 1000 válvulas1 por unidade de refino. Ao que
tudo indica, a especificação para o uso deste material está restrita a sua elevada resistência
mecânica, pouca atenção sendo dada a sua resistência à corrosão. No entanto, vários casos
de falhas prematuras são observados, na prática2, decorrente de corrosão generalizada e de
1
2

Dados informados por técnicos de uma refinaria da Petrobras.
Dados informados por técnicos de uma refinaria da Petrobras e por técnicos de fabricantes de válvulas e de
empresas recuperadoras de válvulas.

2

corrosão localizada tipo pite. Isto ocorre, freqüentemente, na região de vedação das válvulas
tipo gaveta: válvulas começam a apresentar vazamento prematuro como conseqüência da
corrosão provocada pelo meio agressivo (derivado de petróleo contendo água de processo)
ao componente de vedação confeccionado em aço inoxidável martensítico. Com isto, as
válvulas perdem a função de retenção do fluxo do fluido transportado, devendo ser
submetidas a reparos.
Para tais reparos, seriam necessárias paradas não-programadas. No entanto, tais
paradas quase nunca podem ser realizadas. Como decorrência, convive-se com o vazamento
que, no mínimo, causa redução da eficiência do processo e perdas de produto, representando
perdas econômicas e riscos de segurança. Desta forma, os custos decorrentes da corrosão
são essencialmente indiretos: o custo da recuperação das válvulas é insignificante frente aos
custos de paradas de produção e riscos de acidentes.
Além dos relatos citados por técnicos brasileiros, a literatura também cita que as
indústrias de petróleo dos Estados Unidos e da Europa, desde 1950, já registraram a
ocorrência de diversos tipos de corrosão em tubulações e equipamentos empregados na
extração de petróleo e gás quando expostos a meio contendo íons de cloreto (MARIANO et
al., 2006).
A substituição do aço inoxidável martensítico por outro material que, além de
apresentar resistência mecânica requerida, seja mais resistente à corrosão é, sem dúvida, a
alternativa viável como combate efetivo à corrosão para as válvulas em questão. Para tal,
são selecionados os aços inoxidáveis austeníticos ou os aços inoxidáveis dúplex. Destes,
sem dúvida, os últimos são os de melhor desempenho: estes aços apresentam duas fases
(ferrítica e austenítica) o que lhes confere resistência à corrosão superior aos aços
inoxidáveis austeníticos, especialmente, em meios contendo íons cloreto devido à sua
habilidade em se passivar, e permanecer no estado passivo nestes meios. Além disto, estes
aços apresentam resistência mecânica superior aos aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos
Os aços inoxidáveis dúplex tipicamente apresentam um teor maior de Cr, se
comparado com os aços inoxidáveis austeníticos, e teores de Mo mais elevados, da ordem de
4,5% (DAVISON; REDMOND, 1991). Esta combinação é uma maneira efetiva de alcançar
melhores propriedades de resistência à corrosão por pite, à corrosão em fresta e à corrosão
sob tensão, sem aumentar excessivamente o custo do material. Há um uso crescente do
dúplex em equipamentos usados na extração de petróleo e gás em função do equilíbrio das
propriedades mecânicas e da resistência à corrosão, principalmente por conta da corrosão
sob tensão em ambientes com cloretos. Na indústria de processos químicos, também há um
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crescimento na aplicação dos aços dúplex. Dentre os equipamentos fabricados com dúplex
estão as válvulas, ao lado de trocadores de calor, vasos de pressão, tanques, colunas,
bombas, e outros (DAVISON; REDMOND, 1991).
No Brasil, o potencial e as perspectivas de aplicação dos aços inoxidáveis na
exploração de petróleo em plataformas (offshore) são elevadas, em razão da Petrobras
dominar a tecnologia e ser um dos líderes mundiais na exploração de petróleo em águas
profundas. Atualmente a Petrobras tem reservas aproximadas de 12 bilhões de barris, sendo
que deste total apenas 13% são terrestres (onshore) e o restante no mar (offshore) com 46%
em águas profundas acima de 1000 metros, 30% em águas profundas entre 400 metros e
1000 metros e 11% em águas rasas. E, ainda considerando que a corrosão, em meio aquoso,
é a principal causa da deterioração dos equipamentos e instalações do setor de petróleo, é
fácil entender a importância do estudo do comportamento das ligas resistentes à corrosão:
aço inoxidável martensítico, supermartensítico, dúplex, superdúplex e austenítico
(MARIANO et al., 2006).
Neste panorama, diversos pesquisadores realizaram estudos das ligas resistentes à
corrosão em meios que simulam a água do mar com adição de CO2, pois em meio marinho,
o CO2 abaixa o pH, sendo a maior incidência de corrosão decorrente da ação deste gás. A
princípio alguns pesquisadores buscaram realizar os ensaios em água do mar sintética
conforme ASTM D 1141 e outros realizaram os ensaios em concentrações variadas de
cloreto de sódio (NaCl), ácido clorídrico (HCl) e ácido sulfúrico (H2SO4) (WILMS et al.,
1993; OLSSON, 1994; ZHENG et al., 1997; GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996;
BAILEY; TAN; KINSELLA, 1997; PEREN et al., 2001; MUDALI et al., 2002;
DARAWICKI; MIRAKOWSKI; KRAKOWIAK, 2003; MAGNABOSCO; ALONSOFALLEIROS, 2003; MERELLO et al., 2003; BATISTA; KURI, 2004; JANG; KIM; LEE,
2005; ZHANG; ZHAO; JIANG, 2005; LOTHONGKUM et al., 2006; MARIANO et al.,
2006).
Já no setor de refino de petróleo, os estudos encontrados na literatura focaram a
corrosão do aço-carbono em meios que simulam a água de processo das refinarias
(MATSUNAMI; KATO; SUGIMOTO, 1991; CABRERA-SIERRA et al., 2001), sendo
citado que em baixas temperaturas (abaixo de 150oC), o meio responsável pela corrosão de
componentes de aço-carbono é a água contaminada com sulfetos, sulfatos, cloretos, íons
amônio e cianetos e a corrosão pode ser do tipo generalizado, localizado tipo pite, corrosão
sob tensão e danificação por hidrogênio (JAYARAMAN; SAXENA, 1995).
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Nenhum estudo foi localizado na literatura, envolvendo os aços inoxidáveis,
inclusive os martensíticos largamente utilizados em obturados de válvulas tipo gaveta, em
meios que simulam as águas de processo de refinarias. Mas o fato é que muitos defeitos por
corrosão são verificados nas válvulas tipo gaveta utilizadas nas refinarias. Técnicos do setor
de recuperação de válvulas consultados declararam que os vazamentos ocorridos nas
válvulas são decorrentes da corrosão dos internos, especialmente de obturadores, feitos em
aço inoxidável martensíticos, e que a corrosão se manifesta de maneira localizada com
formação de cavidades do tipo pite ou de maneira generalizada.
Esse fato, associado à diminuição do número de válvulas recuperadas na área de
extração após a substituição dos aços martensíticos por dúplex3, coloca em dúvida a
adequação dos aços martensíticos como material adequado para internos de válvulas usadas
em refinarias.
O autor deste trabalho, com base nos conhecimentos adquiridos na indústria de
fabricação de válvulas utilizadas no processo de extração, refino e transporte de petróleo,
gás e derivados, observou que à medida com que a demanda e o desenvolvimento do setor
de petróleo e gás aumentou, o faturamento do setor de recuperação de válvulas das empresas
também aumentou. Em contrapartida, ocorreu uma redução neste faturamento quando, no
setor de extração de petróleo em ambientes marinhos, os técnicos das empresas petrolíferas
passaram a especificar materiais inoxidáveis dúplex para utilização no meio marinho, no
lugar dos materiais convencionalmente utilizados, quais sejam os inoxidáveis martensíticos
e austeníticos. Este fato era de se esperar, visto que os dúplex, como já mencionado,
oferecem um conjunto de propriedades mecânicas e resistência à corrosão geralmente
superior aos demais tipos.
Com base nos estudos realizados pelos pesquisadores mencionados anteriormente,
nos quais foram citados, além das ligas resistentes à corrosão, também os meios nos quais
elas são utilizadas, e ainda pela falta de estudos dos materiais utilizados na fabricação das
válvulas em processo de refino do petróleo, é que surgiu a idéia de realizar este trabalho.
O presente estudo tem o objetivo de verificar em laboratório o desempenho da
substituição do material martensítico fundido, hoje utilizado em grande escala na fabricação
do obturador da válvula tipo gaveta, por aço inoxidável dúplex também fundidos. Como já
citado, normalmente este tipo de estudo é realizado por meio de ensaios em soluções que
simulam o meio de exposição em campo. No presente estudo, a comparação entre os dois
3

Dados informados por técnicos de uma refinaria da Petrobras e por técnicos de fabricantes de válvulas e de
empresas recuperadoras de válvulas.
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tipos de aço foi realizada por meio de ensaios conduzidos em amostras de água de processo
retiradas de uma refinaria da Petrobras, usando três tipos de aços: um martensítico fundido e
dois tipos de aços inoxidáveis dúplex fundidos, um com e outro sem a adição de N. Alguns
ensaios em águas sintéticas que simulam amostras de águas de processo coletadas, também,
foram realizados.
Como parte da justificativa do presente estudo, cabe analisar os custos associados à
perda devido à parada de produção e compará-los aos decorrentes da substituição do aço
martensítico pelo dúplex.
Analisando a produção de uma refinaria da Petrobras com capacidade instalada de
170 mil barris por dia, e admitindo que a escala de produção tem eficiência 100%, seus
números são da ordem de 7 mil barris por hora e o preço em torno de US$ 65,40 por barril
(OPEC, 2006), pode-se estimar que a operação desta refinaria tem um ganho bruto de
US$ 457,8 mil por hora.
No caso da substituição do aço inoxidável martensítico pelo aço inoxidável dúplex, a
relação de custo entre os dois materiais é significativa, pois um obturador para válvula tipo
gaveta fabricada em aço inoxidável dúplex tem custo aproximadamente três vezes maior do
que o mesmo obturador em aço martensítico. Por exemplo, para um obturador de aço
inoxidável de uma válvula tipo gaveta de diâmetro 15 cm (6 polegadas), classe de pressão de
150 libras e construção de acordo com a norma API 600 (API, 2001), o custo do material
fundido bruto é de R$ 690,00 para o aço inoxidável martensítico e R$ 2.070,00 para o aço
inoxidável dúplex. No entanto, esta relação de custo torna-se insignificante quando se
compara com o custo hora de uma parada não-programada de uma refinaria, realizada
eventualmente pela ocorrência de um vazamento em virtude da corrosão do obturador.
O presente trabalho está apresentado em oito etapas.
Na Introdução, apresentou-se a justificativa, o objetivo e a estrutura do trabalho.
Na Revisão da Literatura, é apresentada inicialmente uma breve conceituação de
válvulas, dando ênfase para as do tipo gaveta. Em seguida, uma breve descrição dos
diferentes tipos de aços inoxidáveis e os tipos de corrosão que os aços inoxidáveis podem
apresentar em ambientes de refinaria de petróleo. Os aços inoxidáveis martensíticos e os
dúplex são abordados com mais detalhe. Finalmente, é apresentado um resumo de alguns
trabalhos desenvolvidos para caracterizar e verificar a resistência à corrosão dos aços
inoxidáveis martensíticos e dúplex, em meios que não o do presente estudo, visto que não se
localizaram estudos envolvendo aços inoxidáveis em água de processo de refinarias.
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Na Metodologia, apresentou-se a descrição dos ensaios de caracterização e de
desempenho, juntamente com os materiais e equipamentos utilizados no desenvolvimento
do trabalho.
Os Resultados, dos ensaios realizados, são apresentados e em seguida é feita a
Discussão. Por fim, as Conclusões e as Recomendações para Trabalhos Futuros são
apresentadas, seguidas das Referências Bibliográficas.
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2

REVISÃO DA LITERATURA
A presente etapa apresentará inicialmente a conceituação de válvulas e a descrição de

uma válvula tipo gaveta. Em seguida, apresentará uma breve descrição dos diferentes tipos
de aços inoxidáveis e uma sucinta abordagem sobre os tipos de corrosão que os aços
inoxidáveis podem apresentar. Finalmente, será revisado com mais detalhe a corrosão dos
aços inoxidáveis martensíticos e dúplex, abordando a influência da composição química e da
microestrutura na sua resistência à corrosão, seguido de um resumo de trabalhos
desenvolvidos para caracterizar e verificar a resistência à corrosão dos aços inoxidáveis
martensíticos e dúplex.

2.1 Conceito de válvulas
A norma API 600 (API, 2001) especifica requerimentos e recomendações para
projeto, construção, testes e documentação de válvulas gaveta, para aplicação em sistema de
transporte de petróleo e gás natural (ZATTONI, 2005).
No geral, as válvulas atuam diretamente com a manipulação do fluido transportado
por meio de suas operações, controlando o deslocamento deste fluido, garantindo a
segurança do processo, a viabilização de medição dos parâmetros do processo e alteração
dos mesmos em função da aplicação correta do tipo e função das válvulas. Por exemplo, a
válvula tipo gaveta deve ter um obturador que se move em um plano perpendicular ao
direcionamento do fluxo, já na válvula tipo macho, o obturador deve ser cônico ou
cilíndrico, e gira em um eixo perpendicular à passagem do fluxo. O obturador de válvula
tipo esfera deve ser esférico e girar em um eixo perpendicular à passagem de fluxo também.
A válvula tipo retenção deverá ter um obturador com fechamento automático pelo fluxo em
uma direção API 6D (API, 2002).
A especificação dos materiais de cada componente de uma válvula deve ser feita
considerando as condições em que as mesmas serão utilizadas. Para a válvula tipo gaveta
usada na produção de petróleo, geralmente, o corpo é fabricado com aço-carbono e o
obturador ou cunha, como normalmente é denominado, é fabricado com aço inoxidável
martensítico fundido ou outro material de menor resistência à corrosão (aço-carbono) com
algum tipo de tratamento superficial.
Entende-se como corpo, toda carcaça estrutural que representa cerca de 60% da
massa da válvula. Já o obturador e os outros componentes representam os 40% restantes. O
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obturador na válvula gaveta tem a função de bloquear o fluido e garantir a vedação quando a
válvula estiver fechada.
Usualmente, existem mais de um tipo de válvula para uma mesma função. Para se
fazer uma melhor seleção, é recomendado investigar os fatores que podem afetar o
desempenho individual da válvula e o efeito que uma válvula em particular pode ter sobre o
fluido transportado. Dentre os fatores necessários, destacam-se as condições de temperatura
e pressão do fluido e suas propriedades.
Entre as propriedades dos fluidos a serem transportados, estão a massa específica, a
viscosidade, a abrasividade e a corrosividade, as quais devem ser bem conhecidas para uma
perfeita escolha dos materiais construtivos da válvula.
Os fluidos podem ser gases, óleos, pastas, vapor, bem como materiais puros em
estado líquido, possuindo ou não partículas sólidas em suspensão.
O material de construção da válvula é limitado pela natureza corrosiva e erosiva do
fluido transportado, sua temperatura e pressão de trabalho. As máximas e mínimas pressões
e temperaturas de operação devem ser conhecidas para se determinar a faixa de pressão
nominal para a seleção da válvula.
As válvulas podem ser agrupadas de acordo com as suas funções. Segundo o
Departamento Nacional de Válvulas Industriais (ABIMAQ; SINDMAQ; DNVI, 1998), temse:
•

válvulas de bloqueio: são as que trabalham, geralmente, em condições de abertura ou
fechamento total da passagem do fluido, bem como em posições intermediárias de
abertura, fixados por meio de comando externo. Como exemplo, podem-se citar os
seguintes tipos de válvulas: gaveta, globo, agulha, borboleta, esfera, macho, diafragma,
direcional, pneumática e solenóide. Sua operação pode ocorrer manualmente ou por
dispositivos mecânicos, elétricos, pneumáticos, hidráulicos ou combinados;

•

válvulas de controle: são as que apresentam capacidade inerente para modulação de
características do fluxo, como vazão, pressão e temperatura, sem intervenção manual.
Em vários casos, são de construção semelhante às válvulas de bloqueio, mas
internamente concebidas para modulações. Sua característica de controle é
preestabelecida, implicando em repetibilidade da mesma;

•

válvulas auto-operadas: são as que apresentam o elemento sensor integrado internamente
ao corpo da válvula. Apresentam diversos tipos construtivos, específicos para cada
finalidade. A auto-operação pode ser feita por meio de sensores integrados à válvula,
transmitindo energia ao elemento controlador, ou por meio do próprio elemento
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controlador, que se desloca sob o efeito direto das variações das condições controladas.
Enquadram-se neste grupo, por exemplo, as válvulas termostáticas, pressostáticas, de
alívio, de retenção, reguladoras de pressão;
•

válvulas combinadas: são as que, devido à sua forma construtiva, podem apresentar
durante o seu funcionamento, características relativas ora a um grupo, ora a outro
(exemplo válvula de controle de fluxo com retenção incorporada).
As válvulas podem ser classificadas quanto às suas características de construção.

Segundo o Departamento Nacional de Válvulas Industriais (ABIMAQ; SINDMAQ; DNVI,
1998), pode-se melhor definir os tipos de válvulas como sendo:
•

válvula tipo globo;

•

válvula tipo retenção;

•

válvula tipo borboleta;

•

válvula tipo esfera;

•

válvula tipo macho;

•

válvula tipo gaveta.
Desses tipos, será descrita, com mais detalhe a válvula tipo gaveta, por ser objeto do

presente estudo. A título de informação, a descrição dos outros tipos de válvulas está
apresentada no Apêndice A.
A principal característica da válvula tipo gaveta está na sua mínima obstrução à
passagem do fluxo, quando totalmente aberta, proporcionando baixa turbulência, com um
diferencial de pressão quase que insignificante. Isto é possível porque o seu sistema de
vedação (obturador) atua perpendicularmente à linha do fluxo. A Figura 2.1 apresenta uma
representação esquemática de uma válvula tipo gaveta.
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DETALHE B
VÁLVULA SEMI-ABERTA

DETALHE C
VÁLVULA ABERTA

Figura 2.1 – Esquema de posicionamento de válvula tipo gaveta durante utilização.
FONTE – IVC; KSB, 2006.
Normalmente, as válvulas tipo gaveta são empregadas em processos onde não se
necessitam operações freqüentes de abertura e fechamento. Durante a operação normal das
refinarias, este tipo de válvula fica sempre aberta, na posição indicada no detalhe C da
Figura 2.1. Por este motivo, pode-se justificar a corrosão que ocorre nas refinarias, uma vez
que, o obturador de aço martensítico mantido na posição aberta fica com sua região de
vedação exposta a todos os ataques do fluido transportado seja ele de natureza eletroquímica
ou física (no caso de existir partículas sólidas em suspensão no fluido transportado). Por este
raciocínio, não é aconselhável o uso deste tipo de válvula com a função de regular o fluxo,
pois para obturadores, em posições intermediárias (detalhe B da Figura 2.1), os riscos de
deterioração, seja por corrosão ou por corrosão-erosão, podem ser significativamente
intensificados, em razão da brusca mudança do tipo de escoamento (ABIMAQ; SINDMAQ;
DNVI, 1998).

2.2 Aços inoxidáveis
Conhecendo a função, o tipo de válvula e as condições agressivas a que os
obturadores são sujeitas nas refinarias de petróleo, pode-se entender a preocupação de
confeccionar tais obturadores com material mais resistente à corrosão, garantindo as
propriedades mecânicas requeridas em serviço. Os aços inoxidáveis são as ligas metálicas
mais indicadas para a confecção de obturadores de válvulas tipo gaveta, sendo os aços
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inoxidáveis martensíticos os mais utilizados na prática, em função dos requisitos de custo,
resistência mecânica e dureza.
São considerados aços inoxidáveis, as ligas que contêm predominantemente Fe e
uma percentagem de Cr não inferior a 12%. Além do Cr, outros elementos também podem
ser introduzidos nesta liga, sempre que se pretender melhorar suas características, tanto do
ponto de vista da resistência à corrosão, como também das propriedades mecânicas. O teor
dos vários elementos da liga, principalmente Cr e Ni, é que determina a sua microestrutura,
conferindo a cada aço propriedades mecânicas e de resistência à corrosão diferentes
(PANOSSIAN, 1993).
Os aços inoxidáveis são classificados em cinco famílias distintas, definidas pela
estrutura cristalográfica e presença de precipitados endurecedores (ONO, 1995). A seguir,
será apresentada uma breve descrição de cada tipo de aço.
Como o enfoque do presente trabalho é comparar os aços inoxidáveis martensíticos
com os dúplex, posteriormente estes serão apresentados com mais detalhe.
2.2.1 Aços inoxidáveis austeníticos
Esta família de aço contém na sua matriz uma percentagem de Cr mínima de 16%,
de Ni mínima de 8% e teor de C variando entre 0,02% e 0,15%. Estes aços podem conter
outros elementos, como o Mo o qual aumenta a resistência à corrosão em ambiente com
cloretos. Suas principais características são: não serem ferromagnéticos, possuírem baixo
limite de escoamento em relação aos martensíticos e apresentarem alta ductilidade
(PANOSSIAN, 1993). Em relação à resistência à corrosão por pite, os aços inoxidáveis
austeníticos são significativamente afetados por parâmetros metalúrgicos como: trabalho a
frio, composição, inclusões, tratamento térmico, tamanho de grão, sensitização e
precipitações secundárias. As características do meio (pH, temperatura, concentração,
velocidade, etc.) e do filme passivo (condutividade, estrutura, composição, capacitância,
etc.) são variáveis que também influenciam na resistência à corrosão deste tipo de aço
(MUDALI et al., 2002).
2.2.2 Aços inoxidáveis martensíticos
Os aços inoxidáveis martensíticos constituem o principal grupo dos aços que podem
ser endurecidos por tratamento térmico. Em geral, a maioria destes aços contém no máximo
14% de Cr e uma quantidade de C suficiente para promover o endurecimento. A resistência
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à corrosão dos aços inoxidáveis martensíticos está ligada à relação C/Cr (porcentagem em
massa da liga), pois o C reage com o Cr formando carbonetos, fato que determina a
diminuição do Cr na matriz e, como conseqüência, interfere na formação do filme passivo
de óxido, cuja função é garantir a característica de inoxidável (PANOSSIAN, 1993; ONO,
1995). Já a redução do C impacta na temperabilidade, que por sua vez, dá origem à
martensita. A adição de elementos como N, Ni e Mo melhora a tenacidade e a resistência à
corrosão destes aços (PANOSSIAN, 1993; LEDA, 1995).
2.2.3 Aços inoxidáveis ferríticos
A microestrutura deste tipo de aço é constituída de ferrita, solução sólida de C em Fe
α, com estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. O Cr e o Fe conferem boa resistência à
corrosão, maior que a dos aços martensíticos. Sua maior vantagem é a alta resistência à
corrosão sob tensão em meios que contêm cloretos. Os teores de Cr variam entre 14,5% e
27%, tendo como principais características: serem ferromagnéticos e apresentarem limite de
escoamento alto e baixa ductilidade (PANOSSIAN, 1993; PARONI, 2004).
2.2.4 Aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação
São aços que, como os martensíticos, podem ser endurecidos por tratamento térmico.
No entanto, as melhores propriedades mecânicas são atingidas após o envelhecimento destas
ligas (ONO, 1995).
Estes aços são subdivididos em martensíticos e semi-austeníticos tendo como
propulsão do seu desenvolvimento a necessidade de alta resistência mecânica, melhor
resistência à corrosão e maior soldabilidade. O teor de Cr deste tipo de aço é em torno de
13% (PANOSSIAN, 1993).
2.2.5 Aços inoxidáveis dúplex
Os aços dúplex são ligas a base de Fe, Cr e Ni com uma microestrutura ferríticoaustenítica a temperatura ambiente. Embora exista predominância das fases ferrítica e
austenítica, na grande maioria dos aços dúplex, são possíveis aços dúplex com
microestrutura ferrítico-martensítica e austenítico-martensítica, assim como os aços triplex
com microestrutura ferrítico-austenítico-martensítica. O teor de Cr dos aços dúplex varia
entre 21% e 28% e o de Ni entre 5% e 7%. Estes aços podem conter outros elementos em
pequenas quantidades, tais como: N, Mo, Cu, Si, Mn e W, os quais controlam o equilíbrio
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microestrutural e melhoram a resistência à corrosão. A maioria das ligas dúplex contém
teores de C inferior a 0,08% (BATISTA, 2002).
Em meios contendo íons cloreto, os aços inoxidáveis dúplex apresentam resistência à
corrosão superior aos aços inoxidáveis austeníticos e aos ferríticos, especialmente à corrosão
sob tensão, à corrosão por pite e à corrosão em frestas.
Estes aços, apresentam, ainda, a vantagem de conter cerca de 50% do teor Ni dos
aços austeníticos, o que torna o mercado do dúplex menos sensível à flutuação do preço do
Ni (DAVISON; REDMOND, 1991).
Suas propriedades tornam-nos excelentes materiais para utilização na indústria de
petróleo, nas indústrias químicas e nas hidroelétricas. Como exemplos da utilização deste
material na fabricação de equipamentos, podem ser citadas, as bombas para unidade de
desulfurização em dutos de chaminés, as quais requerem materiais de alto desempenho por
tratar-se de condições de extrema agressividade tanto à corrosão como à erosão (BATISTA;
KURI, 2004).
2.2.6 Aços inoxidáveis superdúplex
Aços inoxidáveis superdúplex são aqueles que apresentam características similares
ao dúplex, porém, com maior resistência à corrosão por pite.
Para avaliar de maneira empírica o desempenho dos aços inoxidáveis dúplex quanto
a resistência à corrosão por pite, foi proposto um número equivalente de resistência à
corrosão por pite conhecido como PREn (Number of Pitting Resistance Equivalent)4. Este
número é determinado a partir da composição química, levando em consideração os
percentuais em massa dos elementos Cr, Mo e N. Para um aço inoxidável dúplex garantir
sua resistência à corrosão, o PREn deve ultrapassar o valor de 31, porém, o aço passa a ser
denominado superdúplex quando este número assume valores que ultrapassam 40
(ROSSITTI, 2000; BATISTA; KURI, 2004).

2.3 Metalurgia física dos aços inoxidáveis martensíticos e dúplex
2.3.1 Aços inoxidáveis martensíticos
A martensita do aço é o resultado de uma transformação de fase em estado sólido,
que ocorre quando um aço, que apresenta estrutura austenítica em alta temperatura, é

4

Este conceito será mais bem abordado mais adiante.
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submetido a resfriamento com velocidades suficientemente elevadas para inibir os processos
de decomposição da austenita por difusão.
Levando em consideração o teor de elementos de liga dos aços, podem ocorrer duas
morfologias de martensita, a martensita escorregada e a maclada, a saber:
•

a martensita escorregada é típica de aços de baixo e de médio teor de C. Nestes aços, a
estrutura da martensita é cúbica de corpo centrado. A martensita escorregada apresentase como ripas, agrupadas na forma de feixes ou pacotes com uma elevada densidade de
discordâncias, na forma de arranjo celulares com tamanho médio de 2.500 Ǻ;

•

a martensita maclada é típica de aços com teores elevados de C. Pela supersaturação
deste elemento, a estrutura cristalina da martensita é tetragonal para aços com mais de
0,2% de C. A martensita maclada possui morfologia lenticular e sua estrutura é
constituída por maclas finas, com espaçamento aproximado de 50 Ǻ. A fração deste tipo
de martensita aumenta com a diminuição da temperatura de início de transformação
martensítica, que pode ocorrer com o aumento do teor de C e/ou de outros elementos de
liga.
As mesmas morfologias são obtidas quando o C é substituído pelo N como elemento

intersticial. Estudos constataram que para teores abaixo de 0,7% de N, a morfologia
predominante é a martensita escorregada, enquanto que para teores de N superiores, o
domínio é da martensita maclada (ONO, 1995).
Na elaboração de um aço inoxidável martensítico, é imprescindível a adição dos
elementos estabilizadores da austenita, pois há a necessidade de se expandir o campo da fase
γ, para que seja possível a formação da martensita numa composição correspondente a de
um aço inoxidável martensítico. Os elementos estabilizadores da austenita mais utilizados
são o C, o N e o Ni.
Além dos elementos estabilizadores da austenita, os aços inoxidáveis martensíticos
podem conter vários outros elementos de liga que podem ser alfagênicos ou gamagênicos. O
efeito destes elementos estabilizadores da ferrita e da austenita podem ser analisados por
meio das relações de Cr equivalente e de Ni equivalente.
A martensita é uma fase metaestável e, portanto, sujeita à decomposição quando há
suficiente ativação térmica. As fases de equilíbrio resultantes desta decomposição, no caso
dos aços inoxidáveis martensíticos sem N, são a ferrita e o carboneto M23C6 e, para os aços
contendo N, a ferrita e o nitreto MX e M2X. A precipitação de MX (CrN) resulta numa
pronunciada dureza secundária, o que é coerente com a matriz. Este tipo de precipitado
ocorre a temperaturas até 500°C. Já a temperaturas acima de 500°C, ocorre a precipitação de
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M2X, uma fase que se estabiliza de uma maneira geral com a adição de elementos de liga
substitucionais como Mo, V, W, Nb, Al e Cu, o que diminui a queda de dureza durante o
revenimento do material.
O produto da transformação martensítica é duro e muito frágil. O tratamento térmico
de revenimento, realizado em temperaturas e tempos preestabelecidos, permite modificar
estas características, tornando os aços temperados mais dúcteis e tenazes (ONO, 1995).
Nos aços inoxidáveis martensíticos, devido ao teor de Cr ser igual ou superior a
12%, existe uma modificação da seqüência de precipitação durante o revenimento, seguindo
a ordem (ONO, 1995):
Martensita → M3C→M7C3→M23C6
ONO (1995) descreve um estudo realizado por Irvine, Crowe, Pickering (1960 apud
ONO, 1995), exemplificando a transformação citada. Neste estudo, realizado com aço
inoxidável martensítico de composição de 0,14%C-12%Cr, na condição temperada, foi
constatada a existência de pequenas partículas de Fe3C precipitadas entre as placas e as
agulhas de martensita, sendo consideradas como resultado de um auto-revenimento ocorrido
durante o resfriamento. Após o revenimento a 300°C, a única mudança observada na
microestrutura foi um aumento da quantidade de partículas de Fe3C, o que promoveu uma
pequena redução da dureza por diminuir a quantidade de C em solução. Para as temperaturas
até 450°C, foi observada a precipitação de partículas finas, dispersas na matriz, que
promoviam endurecimento secundário. Estes precipitados formavam-se pela redissolução
dos carbonetos Fe3C, sendo nucleados separadamente e foram identificados como
carbonetos do tipo M7C3, existindo também pequena parcela da fase M2X, de estrutura
hexagonal compacta e formulação Cr2(C, N). Também foi observada a transformação in situ
das partículas de Fe3C em M7C3, originando partículas na forma de bastonetes. Dando
andamento no revenimento, na temperatura de 500°C, os autores observaram a formação de
partículas de precipitados nos contornos das placas de martensita e nos antigos contornos de
grão austenítico, sendo estes precipitados identificados como sendo carbonetos do tipo
M23C6, que cresceram pela redissolução dos carbonetos M7C3, sendo associado à acentuada
queda de dureza do aço. Conseqüentemente, acima de 600°C o aço perdeu toda a dureza
associada à martensita e ao endurecimento secundário, não havendo crescimento de grão até
a temperatura de 700°C.
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2.3.1.1 Influência dos elementos intersticiais, C e N na estrutura martensítica
O C e o N são os dois elementos intersticiais dos aços inoxidáveis martensíticos. O C
é um importante elemento de liga intersticial para os aços inoxidáveis martensíticos, pois
neles existe a necessidade do C para a transformação de fase durante tratamento térmico de
têmpera. Entretanto, o C é um detrimento aos demais aços inoxidáveis por causa da
formação dos carbonetos de Cr que reduzem efetivamente o nível de Cr, provocando a
possibilidade de ataques localizados nas regiões empobrecidas. Além disto, o C também
afeta a dureza do material (DAVISON et al., 1986).
Leda (1995) destaca que o N é mais eficiente do que o C no que diz respeito ao
aumento da resistência à corrosão por pite e conclui que a presença do N em aços
inoxidáveis martensíticos inibe o crescimento dos grãos da austenita e ao mesmo tempo
reduz a quantidade de Cr nos carbonetos do tipo, M23C6 e M7C3.
Com o aumento da quantidade dos elementos intersticiais, ocorre também o aumento
da dureza do material, até determinados teores destes elementos (Figura 2.2). Para teores
baixos dos elementos intersticiais, a dureza da martensita Fe-N praticamente não difere da
dureza das de Fe-C (Figura 2.2). Já para teores maiores de elementos intersticiais, verifica-se
uma diferença de dureza entre os aços martensíticos Fe-N e os Fe-C. Para ambos, verifica-se
uma diminuição da dureza acima de um determinado teor do elemento intersticial, sendo
esta diminuição muito mais acentuada nos aços martensíticos Fe-N, conforme pode ser
observado na Figura 2.2.
Isso ocorre pelo fato do N estabilizar a austenita com uma melhor eficiência do que o
C, promovendo uma quantidade maior de austenita retida (austenita que não se decompõe
durante o resfriamento) após têmpera para as ligas com N, o que justifica a diminuição da
dureza e a importância destes elementos na estrutura do aço inoxidável martensítico.
Nos aços martensíticos utilizados para fins estruturais, o teor de C é restrito a 0,1%,
pela influência negativa nas propriedades de tenacidade, soldabilidade e resistência à
corrosão, já teores de C superiores a 0,2% são empregados quando os requisitos de dureza e
resistência ao desgaste são os mais importantes.
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Figura 2.2 – Diagrama de dureza da martensita Fe-C e Fe-N em função do teor dos
elementos intersticiais.
FONTE - ONO, 1995.
2.3.2 Aços inoxidáveis dúplex
Os aços inoxidáveis dúplex são constituídos de várias fases, sendo os mais usados,
aqueles constituídos de duas fases, austenítica e ferrítica, distribuídas em proporções
semelhantes (DAVISON; REDMOND, 1991; BATISTA, 2002). Conforme a norma ASTM
A 995 (ASTM, 1998), os aços inoxidáveis dúplex oferecem uma boa combinação das
propriedades mecânicas e resistência à corrosão, mediante o balanço da composição química
e do tratamento térmico. A quantidade de ferrita não é especificada, entretanto, os materiais
que estão sendo desenvolvidos contêm um nível aproximado entre 30% e 60% de ferrita, a
qual é balanceada com a austenita da estrutura. A utilização adequada do balanço entre
ferrita e austenita para os aços inoxidáveis dúplex depende das condições de projeto e de
serviço, das propriedades mecânicas e das características de resistência à corrosão
requeridas.
A formação das duas fases dá-se durante a solidificação, por meio das
transformações metalúrgicas. Estas transformações podem ser estudadas com base nos
diagramas pseudobinários do sistema Fe-Cr-Ni. Por meio destes diagramas, é possível
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prever a microestrutura final após a solidificação a temperatura ambiente. A Figura 2.3
mostra um conjunto de diagramas pseudobinários do sistema Fe-Cr-Ni com concentrações
fixas de Fe (PUGH, 1950; ROSSITTI, 2000; BATISTA, 2002).
O processo de solidificação dos aços inoxidáveis pode ocorrer basicamente de quatro
maneiras distintas dependendo da composição química (LIPPOLD; SAVAGE, 1980). A
Figura 2.4 mostra os quatro modos de seqüência de solidificação (I, II, III e IV). Os
pesquisadores estão dando mais atenção para as seqüências de solidificação nas quais ocorre
a transição da ferrita, em função da maior complexidade da reação e da sua importância
metalúrgica, visto que as ligas, que iniciam a solidificação a partir da ferrita, apresentam
menor incidência de trincas a quente na solidificação e durante os processos de soldagem
(PADILHA; GUEDES, 1994).
Os quatro modos de seqüência de solidificação são:
•

Modo I, Modo Austenítico – composição hipopseudo-eutética. A solidificação inicia-se
com a formação de células ou dendritas de austenita e finaliza-se com a formação desta
única fase;

•

Modo II, Modo Austenítico-ferrítico - neste campo, o processo de solidificação inicia-se
a partir da austenita rica em Ni e pobre em Cr. O Cr e os elementos que estabilizam a
ferrita são rejeitados para o liquido e o Ni absorvido pelo sólido que está se formando.
Posteriormente a ferrita forma-se nos contornos das dendritas da austenita. O último
volume de líquido é solidificado como eutético com microestrutura ferrítico-austenítica
interdendrítica. A ferrita formada pela reação eutética é instável, podendo ser
transformado em austenita dependendo da velocidade de resfriamento. A Figura 2.5
mostra de maneira esquemática este modo de solidificação;
Modo III, Modo Ferrítico-austenítico – composição hiperpseudo-eutética, com processo
de solidificação iniciando-se a partir da ferrita rica em Cr e pobre em Ni. O Ni e os
elementos que estabilizam a austenita são rejeitados para o liquido e o Cr absorvido pelo
sólido que está se formando. Portanto esta ferrita (primária) terá baixo teor de Ni e alto
teor de Cr. O alto teor de Cr torna esta ferrita estável. A composição do líquido
remanescente irá se aproximando da composição do pseudo-eutético. Posteriormente,
parte do líquido transforma-se em austenita por meio de uma reação peritética nos
contornos das dendritas de ferrita (L + α → γ). A austenita assim formada cresce tanto
para o líquido como para a ferrita. O último volume de líquido é solidificado por meio
de uma reação eutética (L → α + γ). Esta ferrita é menos estável e a sua maior parte
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Figura 2.3 - Diagramas pseudobinários do sistema Fe-Cr-Ni para teores fixos de Fe.
FONTE - PUGH, 1950

Figura 2.4 – Corte vertical de um diagrama Fe-Cr-Ni para um teor de Cr constante.
FONTE – PADILHA; GUEDES, 1994; BATISTA, 2002; BATISTA; KURI, 2004.
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transforma-se em austenita. A estrutura resultante a temperatura ambiente será
austenítica com ferrita retida apenas nos contornos das dendritas, as quais contêm alto
teor de Cr. A Figura 2.5 mostra de maneira esquemática este modo de solidificação;
•

Modo IV, Modo Ferrítico – neste campo, a ferrita é predominante e a austenita forma-se
somente no estado sólido.
Pode-se verificar que, dependendo da composição, a solidificação pode iniciar tanto

pela ferrita como pela austenita. Se a solidificação iniciar primeiramente pela austenita,
então o primeiro sólido será rico em Ni e pobre em Cr em relação à composição da liga e
mais ainda em relação à composição pseudo-eutética. No caso contrário, se a ferrita
solidificar primeiro, o sólido será rico em Cr e pobre em Ni, estando sempre a composição
dos líquidos na direção da composição pseudo-eutética. A natureza fora do equilíbrio da
solidificação dos fundidos leva o último volume de líquido a solidificar como dúplex.
Segundo Batista (2002), a maioria dos fundidos dúplex tem uma composição fora da faixa
eutética.

Figura 2.5 - Diagrama pseudobinário esquemático do processo de solidificação sistema FeCr-Ni, segundo o Modo II e o Modo III.
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Para obter-se a microestrutura dos aços inoxidáveis mais utilizados no mercado, os
quais contêm as mesmas frações de austenita e ferrita, é necessário que o fundido solidifique
no lado rico em Cr e pobre em Ni do vale eutético. Segundo Solomon e Devine (1983), a
quantidade exata de ferrita que se forma não pode ser prevista pelo diagrama das Figuras
2.3, 2.4 e 2.5. Isto porque estas figuras não se referem a um sistema binário e desta forma a
regra de alavanca não pode ser aplicada. Além disto, na construção destas figuras não se
levou em consideração a influência dos outros elementos de liga, sejam os que favorecem a
estabilização da ferrita ou sejam aqueles que favorecem a estabilização da austenita.
A ASTM A 800M (ASTM, 2001) recomenda, para os aços inoxidáveis austeníticos
fundidos, o uso do diagrama de Schöefer, ilustrado na Figura 2.6, para estimar a quantidade
de ferrita em aços inoxidáveis fundidos, mostrando a porcentagem de ferrita em função da
razão do Cr e Ni equivalentes (Cre/Nie). No entanto, muitos autores utilizam o critério
apresentado na ASTM A 800M para caracterizar os efeitos dos elementos estabilizadores da
ferrita e da austenita nos aços inoxidáveis dúplex e martensíticos fundidos (SOLOMON;
DEVINE, 1983; ONO, 1995; ROSSITTI, 2000; BATISTA, 2002).

Figura 2.6 - Diagrama constitucional de Schöefer.
FONTE – ASTM A 800M, 2001
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2.3.2.1 Influência dos elementos de liga intersticiais e substitucionais na
estabilidade das fases α e γ
Muito outros elementos de liga podem ser adicionados aos aços inoxidáveis dúplex,
para diferentes finalidades. Dentre tais elementos, citam-se os substitucionais que, por
apresentarem um raio atômico próximo ao do Fe, ocupam lugar deste elemento na rede
cristalina. Os elementos intersticiais, por apresentarem raio atômico muito menor do que o
Fe, ocupam os interstícios da rede cristalina. Os elementos de liga substitucionais dos aços
dúplex são: Mo, Mn, Cu, Nb. Os elementos intersticiais são: C e N.
Os diagramas pseudobinários não conseguem ilustrar a influência dos elementos de
liga na estabilização das fases. A estabilidade térmica da austenita dos aços inoxidáveis
dúplex é melhorada com o aumento do teor dos elementos de liga intersticiais C e N. Estes
elementos aumentam o campo γ para teores mais altos de Cr e aumentam a temperatura de
solidificação da fase α. Além disto, o campo α+γ tem a faixa de temperatura elevada,
enquanto o campo α é reduzido (ver Figura 2.7).

Figura 2.7 - Efeito do N e C no diagrama pseudobinário
Cr-Ni-68% Fe.
FONTE - BATISTA, 2002
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O Mo tem aproximadamente a mesma influência do Cr em estabilizar a ferrita dos
aços inoxidáveis dúplex e o Mn tem a metade da eficácia do Ni em estabilizar a austenita.
2.3.2.2 Precipitação de fases secundárias nos aços inoxidáveis dúplex
Diversos carbonetos e fases secundárias frágeis ricas em Cr, no caso sigma (σ), chi
(χ) e R, entre outros precipitados de Cu, martensita, nitretos e fase alfa linha, podem formarse nos aços inoxidáveis dúplex e superdúplex. A precipitação destas fases, em geral, reduz a
resistência ao impacto em baixas temperaturas e a resistência à corrosão deste tipo de aços
(BYRNE et al., 2004).
Os carbonetos M7C3 precipitam nos contornos de grãos α/γ em temperaturas entre
950ºC e 1050ºC. Os carbonetos M23C6, que precipitam abaixo de 950ºC com uma alta
velocidade de precipitação, em torno de menos de um minuto a 800ºC, são encontrados
predominantemente nos contornos α/γ, embora encontrados também nas interfaces α/α e γ/γ
e no interior dos grãos de α e γ.
Dentre todos os precipitados a fase σ é a mais comum e a de maior efeito nas
propriedades mecânicas do material, reduzindo acentuadamente a ductilidade e resistência
ao impacto. A precipitação de 1% de fase σ causa uma redução de 50% na energia absorvida
no ensaio de impacto para o material 22,3%Cr-5,6%Ni-3,1%Mo-0,13%N-(% em massa)
(ROSSITTI, 2000). Esta fase, de maneira geral, apresenta-se com estrutura cristalina
tetragonal, precipitando em temperaturas abaixo de 820°C com uma taxa de formação muito
lenta (na escala de horas). O Mo, em baixo teor, e o Ni, presentes na fase α, permitem a
formação e estabilidade da fase σ na temperatura de 950°C.
O tratamento de envelhecimento entre 600°C e 700°C durante 6 h a 10 h resulta na
formação da fase χ e a fase R, sendo que a última está presente em menor quantidade
(BYRNE et al., 2004). A fase χ é frágil e por isto indesejável e pode ser detectado por
observação em MET e por difração de raios X dos precipitados extraídos. A fase R, também
indesejável, não é detectada pelo MET, sendo só identificado por difração de raios X dos
precipitados extraídos (BATISTA, 2002).
Dentre todas as fases, a alfa linha é a de mais difícil identificação. Entretanto, esta
fase acaba afetando mais a resistência ao impacto, sendo pouco significativa na resistência à
corrosão, ao contrário dos nitretos e das fases σ e χ que prejudicam de maneira expressiva a
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resistência à corrosão, pois elas retiram da matriz um teor de Cr e Mo maior, empobrecendo
justamente as regiões adjacentes.
Essas fases secundárias na forma de precipitados como relatado, por apresentarem
influência negativa sobre as propriedades mecânicas e de corrosão dos aços inoxidáveis
dúplex, são normalmente evitados por meio de tratamento térmico de solubilização. Este
tratamento consiste em aquecer o material a uma temperatura suficientemente elevada para
promover a dissolução dos precipitados na matriz, seguida de um resfriamento rápido para
evitar a reprecipitação dos compostos indesejáveis (ROSSITTI, 2000).
A Figura 2.8, que é um diagrama de tempo-temperatura-transformação (TTT) do aço
inoxidável superdúplex UNS S32760, ilustra como um resfriamento rápido após
solubilização pode evitar a formação dos precipitados (BYRNE et al., 2004). Já a Figura 2.9
ilustra um diagrama TTT, destacando o efeito dos elementos Cr, Mo, Si, W e Cu na cinética
de precipitação das fases secundárias.

Figura 2.8 – Curva TTT do aço inoxidável superdúplex UNS S32760.
FONTE – BYRNE et al., 2004.
Observando a Figura 2.9, nota-se que os elementos citados tendem a diminuir o
campo de resfriamento onde não ocorre a precipitação secundária, trazendo o cotovelo da
curva para a esquerda e para cima ou para baixo em função da variação de temperatura.
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Figura 2.9 – Precipitados de fases secundárias em aços inoxidáveis dúplex e
a influência dos elementos de liga na curva TTT.
FONTE – ROSSITTI, 2000

2.3.2.3 Custo dos aços inoxidáveis dúplex, razões do seu uso em
substituição aos outros tipos de aços inoxidáveis e breve histórico
do seu desenvolvimento
Os aços inoxidáveis dúplex, como já citados, apresentam alta resistência à corrosão
sob tensão em meio de cloreto, corrosão por pite e em fresta, sendo cerca de duas vezes mais
resistentes do que os inoxidáveis austeníticos comuns, mesmo contendo metade do Ni em
sua composição, o que tem impacto significativo no preço da liga inoxidável (DAVISON;
REDMOND, 1991), principalmente hoje quando o preço do Ni está na ordem de
US$ 32,60/kg (LME, 2006). O interessante nesta análise com relação ao Ni é que, se for
comparado com a média das composições químicas entre os aços inoxidáveis austeníticos e
os aços inoxidáveis dúplex, se verifica que o dúplex contém 50% a menos de Ni em sua
composição. No mercado, os altos preços do Ni acabam despertando as indústrias para o
desenvolvimento das ligas com menor teor deste elemento na composição química,
principalmente para aplicação nas indústrias de construção civil e transporte. O uso dos
dúplex significa uma redução de 65% nos preços para o mercado brasileiro em relação aos
inoxidáveis normalmente utilizados os quais contêm maiores teores de Ni (VALOR ON
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LINE, 2006). Nesta análise econômica o Cr, que melhora a resistência à corrosão em geral e
as propriedades da liga inoxidável para aplicação em meios com temperaturas elevadas, é
outro elemento importante (PERRON, 1995). Porém, o custo do Cr não é tão representativo
na comparação entre os aços inoxidáveis austeníticos e os dúplex (aços inoxidáveis dúplex
apresentam cerca de 30% a mais de Cr do que os aços inoxidáveis austeníticos), deixando o
Ni como o elemento mais representativo nesta comparação, visto que, o preço do Cr está na
ordem de US$ 1,51/kg (LME, 2006).
Historicamente, é conhecido que os pesquisadores buscam o desenvolvimento de
ligas objetivando o equilíbrio entre custo e as melhores propriedades para sua aplicação. No
entanto, na atualidade existe adicionalmente a preocupação com a escassez dos minérios e
seu volume disponível a nível global. Desta forma, o desenvolvimento de tecnologia passa a
ser o fator que melhora os rendimentos e aproveita de toda a matéria-prima disponível.
Em 1930, já era conhecida a boa resistência à corrosão localizada das primeiras
gerações dos inoxidáveis dúplex. Deste então, não se mediram esforços para melhorar as
propriedades mecânicas e a resistência à corrosão, controlando elementos de liga como Cr,
Mo, W e N (JANG et al., 2005). Exemplo disto é o aço UNS S32900, com alto teor de Cr e
Mo, no qual a adição destes elementos promove uma melhora na resistência à corrosão por
pite e na corrosão sob tensão (DAVISON; REDMOND, 1991; JANG et al., 2005).
Mesmo com essas melhorias, ainda deparava-se com um problema: durante o
aquecimento no processo de soldagem, ocorria uma mudança na distribuição das fases α e
γ nas zonas termicamente afetadas. Estas mudanças prejudicavam a resistência à corrosão e
afetavam a dureza. Por esta razão, mesmo que o tratamento térmico posterior à soldagem
pudesse restaurar as propriedades dos inoxidáveis dúplex, este tipo de material era pouco
utilizado em componentes soldados. A partir de 1970, com o desenvolvimento da tecnologia
de descarburização argônio-oxigênio (AOD - Argon-Oxygen Decarburization), tornou-se
possível a adição de forma econômica do N. Assim, com o N, que também promove a
formação da γ, partindo da α em altas temperaturas com um rápido ciclo térmico após a
soldagem, obteve-se uma restauração do balanço entre as fases, criando desta forma uma
segunda geração de dúplex como o material UNS S31803 (DAVISON; REDMOND, 1991).
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2.4 Corrosão dos aços inoxidáveis
Os aços inoxidáveis distinguem-se dos aços-carbono e dos aços de baixa liga,
principalmente, pelo seu comportamento à corrosão, pois em ambientes oxidantes,
normalmente na presença de oxigênio, ocorre formação de uma camada passiva de óxidos
de Cr, ora hidratados, de natureza contínua, insolúvel e não-porosa. Esta camada protege o
metal da ação do ambiente agressivo, tornando o aço resistente à corrosão. A camada, filme
ou película passiva é fundamental aos aços inoxidáveis para manter a resistência à corrosão
e a sua formação e integridade é função de inúmeras variáveis provenientes do meio de
exposição, da composição química e dos fatores metalúrgicos característicos de cada tipo de
aço inoxidável. Caso estas variáveis sejam alteradas, pode-se desestabilizar a
homogeneidade da camada e provocar a degradação, primeiro da própria camada, e segundo
do próprio metal decorrente da sua corrosão (PANOSSIAN, 1993). O grau de proteção
proporcionado pela camada de óxido, também, é função da sua espessura (da ordem de nm),
continuidade, coerência e aderência ao substrato e da velocidade de difusão iônica e
eletrônica através do óxido (ONO, 1995).
O N e o Mo são dois elementos com forte influência na passividade dos aços
inoxidáveis. O Mo sozinho já determina uma melhora na resistência à corrosão por pite. Na
literatura, são citados vários mecanismos da ação do Mo (OLSSON, 1994). Um dos
mecanismos é atribuído ao fato do Mo, ao se dissolver nos pites, formar molibdatos e estes,
por sua vez, adsorvem-se na superfície do metal favorecendo a repassivação do pite. Um
outro mecanismo é atribuído à própria composição da camada de passivação: o Mo substitui
o Fe e o Cr nos óxidos o que torna o filme passivo mais resistente (OLSSON, 1994). O
efeito do Mo torna-se mais significativo na presença de N. Acredita-se que há um efeito
sinergístico entre estes dois elementos, o que torna os aços inoxidáveis formulados com Mo
e N muito mais resistentes à corrosão por pite. Segundo OLSSON (1994), ocorre um
enriquecimento de N junto à interface metal/óxido da fase γ e, em menor grau, da fase α.
Este enriquecimento favorece a interação entre o Mo e o N e, conseqüentemente, o efeito
benéfico do sinergismo entre eles.
O Cr é o elemento essencial para a formação da camada passiva, devendo apresentar
um teor mínimo de 12% na sua composição, sendo um dos responsáveis pela boa resistência
à corrosão, promovendo a estabilização da fase α e aumentando os valores de dureza. O Cr,
associado ao Mo, estabiliza a camada passiva na presença de cloretos. Sua ação é importante
no aumento da resistência à corrosão por pite e em frestas (PANOSSIAN, 1993).
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O Ni determina um ganho na resistência à corrosão, além de proporcionar uma
melhora na tenacidade e redução da dureza do material. Ao contrário do Cr, o Ni estabiliza a
fase γ. O Mn, quando presente em pequenas proporções, potencializa as funções do Ni e,
ainda, reage com enxofre formado sulfeto de Mn.
Finalmente, desde que a camada de passivação mantenha-se estável e cubra toda a
superfície exposta de maneira contínua, é garantida a elevada resistência à corrosão dos aços
inoxidáveis. Porém, nem sempre isto é possível. Se por alguma razão, a camada protetora
não se formar ou for danificada, seja de maneira generalizada ou de maneira localizada, os
aços inoxidáveis poderão corroer. Como já citado, o meio é um dos responsáveis para
formar, manter ou danificar a camada passiva. Em meios redutores a camada passiva poderá
nem se formar e, em meios ricos em cloretos, a camada passiva poderá ser danificada
localmente pelos íons cloreto, determinando a corrosão localizada dos aços inoxidáveis.
No setor de petróleo, o meio responsável pela corrosão de componentes metálicos é a
água presente tanto no petróleo como nos seus derivados. As três principais áreas deste setor
são: extração (de petróleo e gás), refino (de petróleo) e transporte (petróleo, gás e
derivados). A água presente em cada uma destas áreas tem características diferentes. Por
exemplo, a água presente na extração de petróleo é rica em cloretos (Cl-) e dióxido de
carbono (CO2) (MARIANO et al., 2006) e a água presente na área de refino de petróleo,
especialmente na unidade de craqueamento catalítico, é rica em sulfetos (S2-) e em íons de
amônio (NH4+), podendo conter pequenas concentrações de sulfatos (SO42-), cianetos (CN-)
e cloretos (HUTCHISON; HUGHES, 1961; MATSUNAMI; KATO; SUGIMOTO, 1991;
JAYARAMAN; SAXENA, 1995; CORROSÃO POR SULFETOS E DANOS POR
HIDROGÊNIO, 2003). Todas estas águas são muito agressivas aos metais, incluindo os
aços inoxidáveis.
No caso das refinarias de petróleo, objeto do presente estudo, a origem dos principais
compostos presentes na água é a seguinte (HUTCHISON; HUGHES, 1961; HUDGINS,
1969; JAYARAMAN; SINGH; LEFEBVRE, 1986; MATSUNAMI; KATO; SUGIMOTO,
1991; JAYARAMAN; SAXENA, 1995; CORROSÃO POR SULFETOS E DANOS POR
HIDROGÊNIO, 2003):
•

sulfetos: os sulfetos têm sua origem no petróleo seja presente na forma de sulfeto de
hidrogênio (H2S) dissolvido, seja na forma de compostos orgânicos sulfurados. Durante
o processamento deste petróleo, os sulfetos são liberados e incorporados na fase aquosa;
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•

amônia: a amônia pode ser adicionada durante o processamento do petróleo para a
neutralização da água de processo ou estar presente no próprio petróleo na forma de
compostos nitrogenados;

•

cloretos: o petróleo cru contém uma certa quantidade de sais inorgânicos na forma de
cloretos de sódio, de cálcio ou de magnésio. Em geral, estes sais são eliminados no
início do processo de refino em unidades denominadas de dessalgadoras. Mesmo assim,
um residual de cloretos poderá ainda continuar no petróleo e contaminar a água de
processo;

•

cianetos: os cianetos são formados a partir dos compostos nitrogenados presentes no
petróleo.
Convém mencionar que a água de processo das refinarias é alcalina, mesmo assim é

chamada, muitas vezes, de água ácida. Neste estudo, a denominação adotada será água de
processo.
A alta agressividade das águas de processo das refinarias, associada às elevadas
temperaturas de processo e ao longo tempo de exposição, determina altas taxas de corrosão
dos materiais metálicos, especialmente do aço-carbono. Segundo a literatura (HUDGINS,
1969; JAYARAMAN; SAXENA, 1995; CORROSÃO POR SULFETOS, 2003), os tipos de
corrosão que são observados em unidades de refinarias, sujeitas a temperaturas inferiores a
150oC, são do tipo generalizado, localizado tipo pite, danificação por hidrogênio
(empolamento) e corrosão sob tensão. O combate a esta corrosão pode ser feito tanto com o
controle do meio (dessalgação, neutralização e uso de inibidores) como por meio do uso de
ligas resistentes à corrosão. Assim sendo, no setor de petróleo é muito comum o uso de aços
inoxidáveis.
O aço inoxidável martensítico, por ser um material que apresenta uma boa resistência
à corrosão e um custo relativamente baixo, é largamente utilizado em vários componentes
metálicos (ZHANG; ZHAO; JIANG, 2005), incluindo os obturadores de válvulas gaveta,
objeto do presente estudo. No entanto, vários casos de falhas prematuras são observados na
prática5. Isto ocorre, freqüentemente, na região de vedação das válvulas tipo gaveta: válvulas
começam a apresentar vazamento prematuro como conseqüência da corrosão provocada
pelo meio agressivo (derivado de petróleo contendo água de processo) ao componente de
vedação confeccionado em aço inoxidável martensítico. Com isto, as válvulas perdem a
função de retenção do fluxo do fluido transportado, devendo ser submetidas a reparos.
5

Dados informados por técnicos de uma refinaria da Petrobras e por técnicos de fabricantes de válvulas e de
empresas recuperadoras de válvulas.
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Os tipos de corrosão que os aços inoxidáveis podem estar sujeitos nas condições em
que os obturadores ficam expostos nas refinarias, são as seguintes:
•

corrosão generalizada: se as condições forem extremamente redutoras. Nestas condições,
os aços inoxidáveis não são capazes de manter a película passiva, podendo apresentar,
de maneira acentuada, corrosão generalizada em toda a sua superfície;

•

corrosão em fresta: na condição do obturador fechado (detalhe A da Figura 2.1) ou na
presença de depósitos. Os aços inoxidáveis são altamente susceptíveis à corrosão em
fresta. Qualquer fresta, resultante da junção de dois metais ou da presença de depósitos,
pode dificultar o acesso do oxigênio, acarretando a formação de células de corrosão por
aeração diferencial. Estas áreas promovem ainda efeito de concentração localizada e
condições de estagnação no interior das frestas, favorecendo a corrosão;

•

corrosão por pite: se o teor de cloretos na fase aquosa do fluido transportado for elevado.
Os aços inoxidáveis são sujeitos à corrosão por pite, podendo este tipo de corrosão ser
determinada pela quebra localizada do filme passivo pela ação de espécies agressivas
presentes no ambiente de utilização, dos quais a mais significativa é o íon cloreto. Este
tipo de corrosão, também, pode estar associado à descontinuidade local da camada de
passivação, que pode ser originada em imperfeições da estrutura metálica, tais como
presença de inclusões ou danificações mecânicas;

•

corrosão-erosão: se o movimento relativo do meio for tal que o regime de escoamento do
fluido transportado for turbulento. A probabilidade da ocorrência deste tipo de corrosão
é maior na condição semi-aberta do obturador, detalhe B da Figura 2.1.
As Figuras 2.10 a 2.15 apresentam alguns internos fabricados em aços inoxidáveis

martensíticos que apresentaram defeitos por corrosão6.

6

As fotografias foram cedidas por técnicos de empresas recuperadoras de válvulas.
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Figura 2.10 – Internos de válvulas tipo gaveta, em aço inoxidável martensítico, com
defeitos por corrosão tipo generalizada.

Figura 2.11 – Internos de válvulas tipo gaveta, em aço inoxidável martensítico,
apresentando corrosão generalizada inclusive com perfuração.

Figura 2.12 – Internos de válvulas tipo gaveta, com uma quantidade muito grande de
sólidos aderidos. A seta indica o obturador (cunha) da válvula em aço inoxidável
martensítico.
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Figura 2.13 – Internos de válvulas tipo gaveta. Nota-se grande quantidade de resíduos (a
esquerda) e corrosão intensa generalizada do interno confeccionado em aço inoxidável
martensítico.

Figura 2.14 – Internos de válvulas tipo gaveta confeccionados em aço inoxidável
martensítico, após jateamento, com defeitos por corrosão tipo localizada.
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Figura 2.15 – Internos de válvulas tipo gaveta confeccionados de aço inoxidável
martensítico, após jateamento, com defeitos por corrosão tipo localizada.
Segundo técnicos das empresas recuperadoras de válvulas e de técnicos de
manutenção, de todos os tipos de corrosão de componentes de aço inoxidável, nas refinarias
de petróleo, a incidência de ocorrência de corrosão generalizada, por pite e em frestas nos
internos da válvula tipo gaveta é maior, visto que o obturador, em geral, trabalha na posição
aberta ou fechada. Na condição fechada, a corrosão em fresta pode ocorrer na região de
contato entre o obturador e a sede do corpo da válvula. Na condição aberta, a corrosão
generalizada ou por pite ocorreria pelo amplo contato do obturador com o fluido
transportado. No entanto, são muitos os casos, em que as válvulas trabalham com os
obturadores em posição intermediária, sendo que nestas condições as válvulas fazem o
controle do fluxo do fluido transportado indo inclusive contra sua concepção de projeto o
que pode provocar um aumento da taxa de corrosão nos obturadores7.
Conforme já mencionado, os obturadores das válvulas gaveta usadas nas refinarias
de petróleo são confeccionados, normalmente, com aço inoxidável martensítico fundido. Já
os obturados das válvulas usadas na extração de petróleo são confeccionados tanto em aços
inoxidáveis martensíticos como em dúplex, ambos fundidos. Em geral, os aços inoxidáveis
martensíticos apresentam uma resistência menor à corrosão por pite e em frestas se
comparado aos aços inoxidáveis dúplex, fato também confirmado por técnicos de empresas
recuperadoras de válvulas que afirmam ser rara a recuperação de válvulas com
componentes de aços dúplex.
7

Dados obtidos por técnicos de empresas de recuperação de válvulas gaveta.
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Neste panorama, diversos pesquisadores realizaram estudos com aços inoxidáveis
martensíticos e dúplex em meios que simulam a água presente no petróleo durante a sua
extração, qual seja a água do mar com adição de CO2. Alguns pesquisadores buscaram
realizar os ensaios em água do mar sintética conforme ASTM D 11418 e outros realizaram
os ensaios em concentrações variadas de cloreto de sódio (NaCl), ácido clorídrico (HCl) e
ácido sulfúrico (H2SO4) (WILMS et al., 1993; OLSSON, 1994; ZHENG et al., 1997;
GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996; BAILEY; TAN; KINSELLA, 1997; PEREN et
al., 2001; MUDALI et al., 2002; DARAWICKI; MIRAKOWSKI; KRAKOWIAK, 2003;
MAGNABOSCO; ALONSO-FALLEIROS, 2003; MERELLO et al., 2003; BATISTA;
KURI, 2004; JANG; KIM; LEE, 2005; ZHANG; ZHAO; JIANG, 2005; LOTHONGKUM
et al., 2006; MARIANO et al., 2006). Estes estudos, em geral, foram realizados por meio da
determinação do número PREn e de curvas de polarização.
Já no setor de refino de petróleo, os estudos encontrados na literatura focaram a
corrosão do aço-carbono em meios que simulam a água de processo das refinarias
(MATSUNAMI; KATO; SUGIMOTO, 1991), sendo citado que em baixas temperaturas
(abaixo de 150oC), o meio responsável pela corrosão de componentes de aço-carbono é a
água contaminada com sulfetos, sulfatos, cloretos, íons amônio e cianetos e a corrosão pode
ser do tipo generalizado, localizado tipo pite, corrosão sob tensão e danificação por
hidrogênio (JAYARAMAN; SAXENA, 1995).
Nenhum estudo foi localizado na literatura, envolvendo os aços inoxidáveis,
inclusive os martensíticos largamente utilizados em obturados de válvulas tipo gaveta, em
meios que simulam as águas de processo de refinarias.
Por esta razão, a seguir, será abordada a corrosão nos dois tipos de aços inoxidáveis
mencionados, incluindo a discussão de alguns trabalhos publicados, em meios que não as de
refino de petróleo. Antes, porém, será apresentada uma descrição sucinta das curvas de
polarização típicas dos aços inoxidáveis e da conceituação do número PREn.
2.4.1 Curvas de polarização dos aços inoxidáveis
A visualização da influência da polarização sobre a densidade de corrente é obtida
pela representação gráfica em diagramas de potencial do eletrodo em função da corrente,
conhecidos como curvas de polarização (WOLYNEC, 2003).

8

Os autores não citaram o ano desta norma.
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Estas curvas de polarização são anódicas para valores positivos de sobretensão e de
corrente e são catódicas para valores negativos de sobretensão e de corrente. No geral, em
meios ácidos, as curvas de polarização anódicas de metais passiváveis, como os aços
inoxidáveis, apresentam a forma mostrada na Figura 2.16a. Iniciando-se a curva no
potencial de corrosão (Ecorr) e aplicando-se potenciais positivos, observa-se um aumento
gradativo da corrente até atingir um limite conhecido como densidade de corrente critica
(icrit). A partir daí, nota-se uma diminuição brusca da corrente que caracteriza a transição
entre a região ativa, na qual o metal sofre corrosão generalizada, para a passiva na qual o
metal está passivo, ou seja, protegido pela camada de óxidos. Nestas condições, a densidade
de corrente assume um valor muito baixo e constante, corrente esta denominada de
densidade de corrente de passivação (ip). Para potenciais mais elevados, a densidade de
corrente pode voltar a aumentar, quando se atinge o potencial de equilíbrio da reação: O2 +
4H+ + 4e ⇔ 2H2O. Já em meios alcalinos, as curvas de polarização apresentam a forma
mostrada na Figura 2.16b. Nestes meios, não se verifica a transição ativo/passiva, pois, no
potencial de corrosão, o metal já se encontra normalmente no estado passivo.
As curvas de polarização anódicas dos metais ou ligas metálicas imersos em um
meio capaz de quebrar localmente o filme passivo, causando a corrosão por pite, têm a
forma da Figura 2.17. Neste caso, diferentemente ao observado na Figura 2.16, a corrente
apresenta um aumento significativo antes de atingir o potencial de equilíbrio da reação do
oxigênio. O potencial em que isto ocorre é denominado de potencial de pite (Ep). O valor
deste potencial depende, entre outros, do meio em que o metal esta imerso, da temperatura
do meio, da velocidade de varredura do potencial, do nível de agitação do meio e da
composição e microestrutura do aço inoxidável.
No estudo da corrosão por pite dos aços inoxidáveis, é comum o levantamento de
curvas de polarização anódicas por meio da técnica de polarização potenciodinâmica. Com
isto, é possível determinar experimentalmente os parâmetros icrit, ip e Ep. A técnica de
polarização potenciodinâmica cíclica, além de determinar tais parâmetros, também
determina o potencial de repassivação (Erp) ou de proteção (Eprot). O procedimento desta
técnica está descrito na ASTM G 61 (1993). O procedimento baseia-se no levantamento da
curva de polarização anódica até atingir o potencial de pite (Ep), o que é indicado pelo
aumento brusco da densidade de corrente na direção anódica.
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Figura 2.16 - Curvas de polarização típicas de metais que se passivam num meio ácido (a) e
num meio alcalino (b).
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Figura 2.17 - Curvas de polarização típicas de metais em meios com espécies capazes de
quebrar localmente o filme passivo. (a) meio ácido. (b) meio alcalino
Lembrando que em alguns casos pode ocorrer a corrosão por pite mesmo não
existindo o aumento brusco da densidade de corrente (casos em que o potencial de corrosão
é maior ou igual ao potencial de pite), o que torna a determinação deste potencial muito
difícil ou até mesmo impossível. Tão logo se atinge o Ep, é efetuada a reversão do sentido de
varrimento anódico (oxidação) para o catódico (redução), mantendo-se a velocidade de
varrimento inicialmente utilizada no sentido ascendente. Em geral, isto provoca uma
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redução da corrente. A varredura é mantida até que a curva descendente cruze a curva
ascendente ou até alcançar o potencial de corrosão. O potencial correspondente ao
cruzamento entre a curva ascendente e descendente é o potencial de repassivação Erp ou de
proteção (Eprot).
A Figura 2.18, apresentada por Ono (1995), representa um esquema da curva de
polarização cíclica para determinar o Ep na intersecção das retas correspondentes à mínima
densidade de corrente passiva (ip) e à extrapolação do trecho transpassivo, além da
determinação do Erp ou Eprot (ASTM G 61,1986).

Figura 2.18 - Curva de polarização cíclica de
metais num determinado meio
FONTE - ONO, 1995
2.4.2 Número equivalente de resistência à corrosão por pite (PREn - Number
of Pitting Resistance Equivalent)
O PREn é o primeiro parâmetro para seleção de aços inoxidáveis em ambiente no
qual a solicitação de resistência à corrosão por pite é importante. Este número é calculado
com base na composição química que relaciona a resistência à corrosão com o teor dos
elementos de liga de cada material. Quanto maior o PREn, mais resistente à corrosão por
pite é o aço inoxidável.
Na literatura, existem diversos padrões de fórmulas para se calcular o PREn
(NILSSON, 1992; PERREN et al., 2000). A fórmula mais utilizada pelos pesquisadores na
determinação do PREn é a seguinte:
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PREn = %Cr + 3,3 (%Mo) + x (%N)

(2.1)

onde x pode variar de 13 a 30.
Na literatura, são muitos os autores que lançam mão do valor do PREn para estimar a
resistência à corrosão por pite de aços inoxidáveis dúplex, utilizando o valor de 16 para o x.
Garfias-Mesias, Sykes, Tuck (1996) calcularam o PREn com base na eq.(2.1)
utilizando x = 16 e obtiveram o valor de 38,06 para o aço inoxidável dúplex UNS S32550
(25% Cr). Merello et al. (2003) obtiveram para os aços dúplex UNS S32304 e UNS S32205
os valores 24,82 e 30,78 respectivamente, utilizando os mesmos parâmetros anteriores. O
mesmo foi feito por Batista e Kuri (2004) que encontraram para a liga ASTM A 890 Gr. 5A
superdúplex valor de PREn igual a 45.
Para os aços inoxidáveis martensíticos, o PREn também é utilizado quando a
resistência à corrosão por pite é fundamental. Trabalhos realizados com aços inoxidáveis
martensíticos mostraram que o N possui um efeito benéfico mais significativo do que nos
aços dúplex na resistência à corrosão por pite (LEDA, 1995; ONO, 1995).
Leda (1995) estudou os aços inoxidáveis martensíticos com 12%-15% de Cr e
analisou a influência do conteúdo do C+N adicionado na liga com relação ao tamanho de
grão da austenita, a variação da temperatura de austenitização também com relação ao
tamanho de grão e a resistência do aço inoxidável martensítico à corrosão por pite em
solução de 3% NaCl com relação ao número de pites por área.
Como resultado verificou que o N é muito mais eficaz do que o C para inibir o
crescimento dos grãos de austenita em todas as temperaturas de austenitização estudadas
(900°C a 1200°C). Por outro lado, verificou que o N dissolvido na austenita influência na
redução do Cr contido nos carbonetos tipo M23C6 e M7C3 com menor eficiência do que o C,
mas no geral observou que a austenitização com tempo e temperatura adequada ao material
pode eliminar todos os carbonetos precipitados. Contudo, verificou-se o benefício que o N
trouxe ao aço inoxidável martensítico no que se refere à resistência à corrosão por pite, uma
vez que, ocorreu a redução do número de pites em função da adição do N mantendo-se a
mesma condição de tratamento térmico.
Dessa maneira, o coeficiente do N na eq.(2.1) é normalmente maior, sendo adotado o
valor 30. Ono (1995) utilizou a eq.(2.1) para a determinação do valor de PREn do aço
inoxidável martensítico padrão AISI 410, adotando x = 30 e o valor encontrado para este
material foi de 13,4.
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Quando o aço é selecionado com base somente nos valores de PREn usando os
teores totais da liga, a experiência mostra que alguns itens falham depois de poucos meses e
outros trabalham satisfatoriamente durante anos (BATISTA; KURI, 2004). Isto tem sido
atribuído, especialmente nos aços inoxidáveis dúplex, à existência de duas ou mais
fases com composições químicas distintas, sendo necessário então o cálculo de PREn para
cada fase (GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996; BATISTA; KURI, 2004), o que
pode ser feito diretamente por meio da eq.(2.1), desde que se conheça a composição de cada
fase, determinada experimentalmente ou por meio de cálculos usando coeficiente de partição
sugerido por Charles (1991 apud GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996).
Além disso, há um outro fato, o tratamento térmico, também influência a composição
de cada fase, e deve ser levado em consideração. A Figura 2.19, elaborada por GarfiasMesias; Sykes; Tuck (1996), apresenta os valores de PREn em função da temperatura de
tratamento térmico, para o aço UNS S32550. Nesta Figura, são apresentadas duas curvas:
uma feita com base na análise química experimental de cada fase e outra com base em
cálculos utilizando os coeficientes de partição sugeridos por Charles (1991 apud GARFIASMESIAS; SYKES; TUCK, 1996).

Figura 2.19 – Variação do PREn para o aço inoxidável dúplex UNS
S32550 (25% Cr) em função da temperatura de recozimento e a fração
da fase α.
FONTE - GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996
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Observando a Figura 2.19, verifica-se que, neste aço, com o aumento da temperatura
de tratamento térmico, ocorre um aumento da fração da fase α e uma queda do PREn desta
fase. Por outro lado, verifica-se uma diminuição da fração da fase γ e um aumento do PREn
desta fase. Fato este que pode ser explicado pela redistribuição dos elementos de liga nas
fases e pela formação e/ou dissolução de precipitados.
Mais adiante serão abordados os efeitos do tratamento térmico na resistência a
corrosão especificamente dos dois materiais em estudo, aço inoxidável martensítico e
dúplex, onde o trabalho de Garfias-Mesias; Sykes; Tuck, (1996) será discutido em detalhe.
2.4.3 Corrosão dos aços inoxidáveis martensíticos
Zhang, Zhao e Jiang (2005) estudaram o desempenho de aços inoxidáveis
martensíticos em função da temperatura em meios que simulam a água presente em petróleo
e gás natural, de composição apresentada na Tabela 2.1.
Tabela 2.1 – Composição da solução eletrolítica
ÍONS
CONCENTRAÇÃO (g.L-1)

Cl- SO4220

1,2

HCO3- Mg2+ Ca2+
0,6

0,1

0,6

Na+ + K+

Fe2+

12,63

0,023

FONTE– ZHANG, ZHAO; JIANG, 2005.
Os autores utilizaram aços inoxidáveis comerciais com 13% de Cr. Os estudos foram
realizados por meio de curvas de polarização potenciodinâmica, de ensaios eletroquímicos
de impedância, de ensaios de perda de massa em autoclaves e de exames da superfície dos
corpos-de-prova ensaiados em MEV e análise por XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy
- Espectroscopia fotoeletrônica de raios X).
As curvas de polarização foram levantadas usando o eletrodo de Ag/AgCl como
referência e uma placa de platina como contra-eletrodo, adotando-se a velocidade de
varredura de 0,167 mV.s-1. Antes do levantamento das curvas, a solução foi desaerada com
N2, durante 4 h. Em seguida, foi introduzido CO2, a uma pressão de 1 atm.
A Figura 2.20 mostra as curvas obtidas pelos autores a diferentes temperaturas. Com
base nesta Figura, os autores verificaram que o aço inoxidável martensítico comercial com
13% de Cr apresenta um comportamento ativo/passivo somente à temperatura de 90ºC, o
mesmo não ocorrendo quando a temperatura é elevada a 120ºC e 150oC. Com isto os autores
concluíram que o filme passivo é mais efetivo a baixas temperaturas. Os autores verificaram
também que o aumento da temperatura determinou um decréscimo do potencial de
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corrosão (-504,1 mVAg/AgCl para 90oC; -527,7 mVAg/AgCl para 120oC e -559,1 mVAg/AgCl para
150oC). Apesar de não citado pelos autores, as curvas de polarização obtidas mostram
claramente que, nos três casos, há ocorrência de corrosão por pite, pois há um aumento
significativo da corrente para valores de potencial abaixo de zero (portanto inferior ao
potencial de formação de gás oxigênio) e, além disto, os próprios autores relatam a

E (mVAg/AgCl)

ocorrência de pites nos ensaios de perda de massa para as três condições.
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Figura
2.20
–
Curvas
de
polarização
potenciodinâmicas de um aço inoxidável martensítico
com 13% de Cr em meio contendo CO2 e Cl-.
Velocidade de varredura: 0,167 mV.s-1.
FONTE – ZHANG; ZHAO; JIANG, 2005.
Com base nos resultados das análises por XPS, os autores elaboraram a Figura 2.21.
Esta Figura é uma representação esquemática da morfologia da superfície do filme de óxido
em função da temperatura.
Segundo os autores, a 90oC, há uma camada de passivação formada quase que
exclusivamente por óxido de Cr, e que eventuais processos corrosivos ocorrem em defeitos
presentes nesta camada. Por MEV, os autores verificaram que os corpos-de-prova
submetidos a 90oC apresentam, de fato, muitos defeitos na camada passiva mais visualmente
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apresentam poucos produtos de corrosão. Já a 150oC, os autores verificaram a formação de
um filme visível na superfície dos corpos-de-prova e atribuíram a isto o crescimento de uma
camada de produtos de corrosão contendo tanto Cr2O3 e FeCO3.

Figura 2.21 – Diagrama esquemático da morfologia da superfície em diferentes
temperaturas (a) 90ºC, (b) 120ºC e (c) 150ºC.
FONTE – ZHANG et al., 2005.
Ono (1995) estudou a caracterização da resistência à corrosão de aços martensíticos
com composição conforme Tabela 2.2. Neste estudo, foram realizados ensaios de perda de
massa e levantamento de curvas de polarização em solução de ácido sulfúrico, para avaliar a
resistência à corrosão generalizada, e apenas levantamento de curvas de polarização em
meios contendo três diferentes concentrações de íons cloreto, para avaliar a resistência à
corrosão por pite. Após os ensaios de corrosão, a superfície dos corpos-de-prova foi
examinada por MEV. Todos os aços estudados foram devidamente caracterizados.
Pela Tabela 2.2, pode-se verificar que os aços A, B e C apresentam em sua
composição o N, sendo este o fator de distinção com relação aos aços AISI 410 e AISI 420.
Entre estes aços, o aço A e o aço B são os que apresentam o maior teor de Cr, enquanto o
aço C tem o teor de Cr menor que o aço A e o aço B e intermediário aos aços AISI 410 e
AISI 420. Por outro lado, o aço C também apresenta teor de N intermediário aos aços AISI
410 e AISI 420 e tem na sua composição o menor teor de C se comparado com todos os
outros aços. Por esta razão, o aço C permitiu a análise especifica do comportamento do N na
composição do material com relação aos ensaios propostos.
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Tabela 2.2 – Composição química dos aços inoxidáveis martensíticos
(porcentagem em massa)
MATERIAL

C

Cr

N

Ni

Mn

Si

P

S

A

0,13

15,8

0,191

0,11

0,017

0,135

0,01

0,01

B

0,16

14,8

0,16

0,11

0,017

0,079

0,02

0,01

C

0,11

13,0

0,17

-

0,39

0,40

0,025

0,004

AISI 410

0,12

13,4

-

-

0,57

0,25

0,03

0,01

AISI 420

0,33

12,6

-

0,23

0,35

0,24

0,026

0,018

FONTE – ONO, 1995
Os aços A, B e C foram originários de corridas experimentais executadas em
laboratório, enquanto os aços AISI 410 e AISI 420 foram ligas comerciais. Todos os aços
foram estudados nas seguintes condições:
•

temperado: austenitização a 1000°C por uma hora e têmpera ao ar, para os aços A, B e
C, e têmpera em óleo para os aços AISI 410 e AISI 420;

•

temperado revenido: após têmpera conforme já mencionado, aquecimento a 500°C por
uma hora e, em seguida, resfriamento ao ar.
Nos ensaios de resistência à corrosão generalizada, tanto de perda de massa quanto

de polarização, foi utilizada a solução 0,5 M de H2SO4.
Para análise da resistência à corrosão por pite, foram empregadas as soluções: 3,5%
NaCl; 0,5 M H2SO4 + 3,5% NaCl e 0,01 M NaCl + 0,01 M Na2SO4.
No levantamento das curvas de polarização, foi utilizado o eletrodo de referência de
calomelano saturado (ECS) e empregando a ponte salina contendo solução saturada em KCl.
Como contra-eletrodo, foi utilizada uma chapa de platina e o eletrodo de trabalho consistiu
do corpo-de-prova embutido em resina. Para a obtenção das curvas de polarização em 0,5 M
de H2SO4, foi utilizado o método potenciodinâmico, com velocidade de varredura de
1 mV.s-1, tendo ainda o potencial de partida fixado em 300 mV abaixo do potencial de
circuito aberto, sendo a varredura feita até aproximadamente 1400 mVECS.
Já nos ensaios de polarização com soluções contendo íons cloreto, o potencial de
início foi o potencial de circuito aberto, sendo a polarização feita no sentido anódico, com a
mesma velocidade de varredura de 1 mV.s-1. Ao se atingir o potencial de pite, ou densidade
de corrente preestabelecida, a varredura foi revertida com a mesma velocidade, a fim de se
determinar o potencial de proteção.
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Nos exames metalográficos, observou-se que o aço AISI 420 apresentava uma
quantidade média de inclusões semelhante à do aço A, mas sua fração volumétrica
correspondente era menor, isto porque as inclusões no aço AISI 420 eram menores.
Também se observou que o aço B era o que apresentava maior quantidade média de
inclusões, embora a distribuição de tamanho destas inclusões fossem similar às do aço AISI
410.
Quanto à microestrutura, nos aços A e B, tanto na condição temperada quanto na
condição temperada e revenida, além da martensita, observou-se a presença de nitretos ou
carbonitretos do tipo M2X e MX não dissolvidos, sendo que, na condição temperada e
revenida, mesmo com o aumento de 8000 vezes em MEV, não foram detectados
precipitados secundários, indicando que a precipitação devia ser muito fina.
Já nos aços AISI 410 e AISI 420, na condição temperada, observaram-se, além da
matriz martensítica, os carbonetos tipo M23C6 que não foram dissolvidos e, na condição
temperada e revenida, carbonetos do tipo M7C3.
Analisando as curvas de polarização em 0,5 M de H2SO4, Ono (1995) observou em
todos os aços estudados nos dois tratamentos térmicos aplicados (têmpera e têmpera e
revenimento) que a densidade de corrente passiva dos aços A e B eram sempre menores que
a dos aços AISI 410 e AISI 420. Além disto, verificou que o efeito do tratamento térmico de
revenimento promoveu, em todos os aços, um aumento da densidade de corrente passiva,
sendo mantida a mesma ordem de resistência à corrosão relativa ao estado temperado.
Por sua vez, o autor notou que o revenimento não apresentou o mesmo efeito sobre
as densidades de corrente críticas. Nos aços A e B, na condição temperada e revenida,
ocorreu uma redução da densidade de corrente crítica, enquanto que, para o aço AISI 420,
foi constatado um aumento e, por fim, para o aço AISI 410 praticamente não se verificou
alteração.
Ono (1995) levantou curvas de perda de massa em função do tempo (Figuras 2.22 e
2.23) o que possibilitou notar a influência da composição química e do tratamento térmico.
Na condição temperada a partir do tempo de 60 minutos de imersão, o autor verificou que os
aços A e B apresentavam uma maior tendência à perda de massa do que os aços AISI 410 e
AISI 420. Na condição temperada e revenida, o mesmo comportamento foi observado a
partir de 40 minutos de imersão.
Após os ensaios de polarização e de perda de massa, o autor analisou a superfície
corroída e verificou a formação de produtos de corrosão. Após a remoção destes produtos,
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constatou ainda a formação de cavidades nas superfícies das amostras, sendo que estas
cavidades tinham origem nas interfaces entre as inclusões e a matriz.

Figura 2.22 – Curva de perda de massa na condição temperada.
FONTE – ONO, 1995.

Figura 2.23 – Curva de perda de massa na condição temperada e revenida.
FONTE – ONO, 1995.
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Na polarização em soluções com a presença de íons cloreto, o autor verificou que na
solução 3,5% de NaCl, os aços A e AISI 420, em ambas as condições de tratamento térmico,
apresentaram trecho ativo, indicando que o eletrólito é inadequado para a avaliação da
resistência à corrosão por pite, nestes casos, pois este comportamento indica que o potencial
de pite dos aços é menor ou igual ao potencial de circuito aberto. Nestes casos, o aumento
da densidade de corrente com o potencial é devido ao crescimento dos pites nucleados e não
à corrosão do tipo generalizada. Mesmo assim, constatou-se que o aço A apresentava
melhor desempenho que o aço AISI 420 nas duas condições de tratamento, pois as
densidades de corrente no aço A eram menores do que aquelas no aço AISI 420. As análises
das superfícies indicaram a existência de pites em todas as amostras.
Na solução 0,5 M H2SO4 + 3,5% NaCl, as curvas de polarização obtidas para os aços
A, B, AISI 410 e AISI 420, nas duas condições de tratamento térmico, indicaram que os
aços A, B e AISI 410 apresentaram trechos ativos, passivos e de ruptura da passividade,
enquanto que o aço AISI 420 apresentou apenas trechos ativos. Permitindo então concluir de
maneira qualitativa que os aços A, B e AISI 410 são mais resistentes à corrosão por pite do
que o aço AISI 420, na condição temperada e revenida. Sendo ainda estabelecida uma
ordem decrescente de desempenho entre os aços, iniciando com o aço A, em seguida com o
aço B e por último o AISI 410. As análises das superfícies indicaram ainda a existência de
pites, sendo que nos aços AISI 410 e AISI 420 além dos pites, que se apresentam em maior
número e com maior tamanho do que nos aços A e B, também apresentavam evidências de
corrosão generalizada.
Na solução de 0,01 M NaCl + 0,01 M Na2SO4, as curvas de polarização obtidas para
os aços A, B, AISI 410 e AISI 420, em ambas as condições de tratamento térmico,
permitiram observar que os aços A e B apresentaram potenciais de pite mais elevados do
que os aços AISI 410 e AISI 420, nas duas condições, sendo que na condição temperada e
revenida houve uma ligeira tendência à diminuição do potencial de pite no caso dos aços A,
AISI 410 e AISI 420, no entanto, o revenimento teve uma influência marcante sobre o
potencial de pite do aço B, estabelecendo para este material uma diferenciação entre os
valores médios do potencial de pite para condição temperada e revenida da ordem de
281 mV. Segundo o autor, esta diferença não deixa dúvida sobre o efeito prejudicial do
revenimento no caso do aço B. Com os exames das superfícies por meio de MEV, nas duas
condições de tratamento térmico, o autor verificou que os pites nos aços A e B eram,
geralmente, de maior diâmetro e menor profundidade do que os pites nos aços AISI 410 e
AISI 420.
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Ono (1995) ainda utilizou o aço C experimental para que a análise do efeito
individual do N fosse possível. A comparação das curvas de polarização do aço C, com os
aços AISI 410 e AISI 420, no estado temperado em solução 0,5 M de H2SO4, indicou que a
substituição do C pelo N diminui a densidade de corrente passiva pela menor quantidade do
elemento C, e não pela presença do N. Caso contrário, seria esperado que o aço C
apresentasse uma densidade de corrente passiva também menor do que a do aço AISI 410.
Na condição do material temperado e revenido, novamente, embora o teor de elementos
intersticiais (C+N) do aço C seja próximo ao do AISI 420, a curva de polarização foi similar
à do aço AISI 410. O autor ainda verificou que o maior teor de C, associado ao menor teor
de Cr entre os aços estudados, fez com que o aço AISI 420 fosse o mais susceptível ao
aumento da densidade de corrente passiva com o revenido.
Para que o efeito do N pudesse ser distinguido do efeito do Cr na resistência à
corrosão por pite, o autor utilizou novamente o aço C, agora com a solução 0,01 M NaCl +
0,01 M Na2SO4 na condição temperada, e observou que o valor médio de potencial de pite
para o aço C é superior ao do aço AISI 410, que apresenta teores de Cr e de C similares ao
do aço C. Com isto o autor concluiu que o maior potencial de pite observado no aço C deva
ser realmente proporcionado pelo N presente no aço.
Para a melhor compreensão do efeito dos elementos Cr e N nos aços A, B e C, Ono
(1995) ainda utilizou o cálculo de PREn com x = 30 na eq.(2.1). Verificou ainda, que a
substituição parcial do C pelo N, em aços inoxidáveis martensíticos do tipo AISI 420,
introduz melhorias nas propriedades de resistência à corrosão, sem prejudicar os níveis de
dureza do material.
O autor conclui que embora o tratamento térmico de revenimento prejudique a
resistência à corrosão, fato observado pelo aumento a densidade de corrente passiva de todos
os aços estudados, esta perda de resistência à corrosão é menor para o caso dos aços
contendo N. Neste caso, o aumento da densidade de corrente passiva é menos acentuado e
pode ser explicado pelo menor consumo de Cr da matriz durante a precipitação de nitretos
e/ou carbonitretos, comparativamente à precipitação de carbonetos, o que leva a um menor
grau de empobrecimento em Cr da matriz após revenimento.
2.4.4 Corrosão dos aços inoxidáveis dúplex
Já foi dito anteriormente que, nos aços inoxidáveis dúplex, como nos demais aços
inoxidáveis, além da composição química, a resistência à corrosão é fortemente dependente
da história metalúrgica de um determinado componente. Isto porque alguns tratamentos
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térmicos podem determinar a formação de fases ricas em Cr, causando uma redução
uniforme do teor de Cr na matriz ou, em alguns casos, causando a formação de zonas
localizadas pobres em Cr (BATISTA, 2002).
Independente da composição da liga, a razão α/γ também pode variar com o
tratamento térmico da liga a temperaturas superiores a 1000°C. O tempo de tratamento é
muito importante, pois se este não for suficiente, não ocorrerá uma completa solubilização
dos átomos de soluto. Por outro lado, se o tempo for ultrapassado, ocorrerá um crescimento
maior dos grãos com perdas nas propriedades mecânicas, além de um gasto desnecessário de
energia.
Magnabosco e Alonso-Falleiros (2003) estudaram a relação entre a morfologia de
pites e microestrutura do aço inoxidável dúplex UNS S31803, cuja composição química esta
apresentada na Tabela 2.3.

Tabela 2.3 – Composição química dos aços inoxidáveis dúplex (porcentagem em massa)
MATERIAL

C

Cr

N

Ni

Mo

Mn

Si

P

S

V

UNS S31803

0,016

22,2

0,16

5,7

2,98

1,6

0,44

0,02

0,001

0,07

FONTE – MAGNABOSCO; ALONSO-FALLEIROS, 2003.
O material estudado era uma liga comercial, sendo adquirido em chapa laminada a
quente de 3 mm de espessura, recebendo posterior tratamento térmico de solubilização a
1120ºC por 30 minutos atingindo dureza de 256 HB.
A partir do material solubilizado, o envelhecimento isotérmico a 850ºC foi
conduzido entre 10 minutos e 100 horas, seguido de resfriamento em água. O tratamento de
envelhecimento foi conduzido de maneira a evitar a oxidação excessiva da superfície e
impedir a perda de N do material.
Para a realização do estudo, os autores levantaram curvas de polarização cíclica em
solução com 3,5% em massa de NaCl, a (22±2)ºC, sendo utilizada na condição naturalmente
aerada. Os corpos-de-prova eram preparados de maneira a ter acabamento com lixa de grana
600.
A polarização teve inicio após 5 min de imersão a partir do potencial de corrosão,
realizando varredura contínua e ascendente do potencial, com reversão do sentido de
varredura quando a densidade de corrente anódica atingia 10-3 A.cm-2. O ensaio era
encerrado ao se atingir o potencial de 200 mV abaixo do potencial de corrosão. A
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velocidade de varredura nos ensaios foi de 1 mV.s-1 e os levantamentos foram repetidos no
mínimo 20 vezes para garantir um melhor tratamento estatístico dos dados.
Para o exame metalográfico com microscopia óptica, os autores atacaram os corposde-prova com reativo de Behara modificado9 por dois minutos de imersão. Os autores
verificaram que, nos corpos-de-prova solubilizados, a microestrutura era composta apenas
de duas fases, a fase α e a fase γ. Nos corpos-de-prova com tratamento de envelhecimento a
850ºC por 30 minutos, 1 hora e 100 horas, foram encontradas as fases α, γ e σ.
Os autores observaram pela análise das curvas de polarização, mostradas na Figura
2.24, que o aço estudado na condição solubilizada apresenta altos valores de potencial de
pite (Ep) e de proteção (Eprot), valores estes que estão de acordo com os pites observados
nestes corpos-de-prova: pequena quantidade, pouco profundos e de fácil repassivação10. Os
autores observaram também que o envelhecimento (formação fase σ) reduziu o Ep e o Eprot,
mesmo em tempos curtos de envelhecimento, mostrando o efeito deletério da presença da
fase σ para a resistência à corrosão por pite do aço estudado.
Com o intuito de observar o início da formação dos pites, os autores conduziram a
polarização cíclica, nas mesmas condições citadas anteriormente, mas usando corpos-deprova com superfícies polidas (até diamante de 1 µm) e fazendo a reversão quando a
densidade de corrente anódica atingia 10-5 A.cm-2. Após o levantamento das curvas, a
superfície dos corpos-de-prova foi examinada por MEV. Com isto, os autores verificaram
que o início da corrosão por pite tinha origem na interface entre a fase σ e a matriz.
Para verificar o progresso da corrosão por pite foram realizadas polarizações cíclicas
em corpos-de-prova com superfícies lixadas até grana 600, revertendo o sentido de
varredura de potencial quando a densidade de corrente anódica atingia valores mais elevados
do que os ensaios anteriores, ou seja, 10-1 A.cm-2. Após esta polarização, os corpos-de-prova
foram seccionados perpendicularmente à superfície ensaiada com objetivo de observar o
interior dos pite por MEV. Com isto, os autores verificaram que a corrosão por pite avança
para o interior do corpo-de-prova também pelas interfaces entre a fase σ e a matriz. Assim,
os autores observaram que tanto o início da corrosão por pite quanto o progresso desta
corrosão se dá pela corrosão preferencial das interfaces entre a fase σ e a matriz,
provavelmente devido ao empobrecimento em Cr e Mo destas regiões.

9

20 mL de ácido clorídrico (HCl), 80 mL de água destilada e deionizada e 1 g de metabissulfito de potássio
(K2S2O5), sendo adicionado a esta solução de estoque 2 g de bifluoreto de amônio (NH4HF2)
10
Os autores atribuem à corrosão por pite para o aço na condição solubilizada. Isto é questionável visto que o
valor de potencial correspondente ao aumento da corrente é alto, indicando transpassivação.
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(A.cm-2)

Figura 2.24 - Curvas de polarização cíclica em solução
3,5% NaCl, para o material dúplex UNS S31803 nas
condições de tratamento térmico indicadas.
FONTE - MAGNABOSCO; ALONSO-FALLEIROS, 2003.
Os autores concluíram com o estudo que o aço UNS S31803, na condição
solubilizada, apresenta uma boa resistência à corrosão por pite, caracterizada pelos elevados
valores de potencial de pite e de proteção. Por outro lado, o envelhecimento a 850ºC, e
conseqüentemente a formação da fase σ rica em Cr e Mo, reduz drasticamente os potenciais
de pite e de proteção do aço UNS S31803.
Kobayashi e Wolynec (1999) também estudaram a influência da fase σ na resistência
à corrosão de aços inoxidáveis dúplex, com composição química apresentadas na Tabela
2.4, com metodologia similar ao de Magnabosco e Alonso-Falleiros (2003), no que se refere
aos tratamentos térmicos controlados para a precipitação da fase σ e a caracterização da
resistência à corrosão destes materiais por exames no MEV e análises por EDS. No entanto,
as explicações apresentadas por Kobayashi e Wolynec (1999), para a ocorrência de corrosão
localizada dos aços com precipitação da fase σ, foram diferentes.
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Tabela 2.4 – Composição química dos aços inoxidáveis dúplex (porcentagem em massa)
MATERIAL

Cr

Ni

Mo

N

Cu

Mn

Si

C

P

S

UR45N

22,52

5,77

2,81

0,144

0,08

1,78

0,47

0,02

0,028

0,009

UR50

22,35

6,10

2,78

0,083

1,06

1,33

0,61

0,025

0,030

0,008

AV2205

21,93

5,65

3,17

0,188

0,13

1,48

0,48

0,03

0,020

0,008

3RE60

18,40

5,01

2,78

0,086

0,08

1,56

1,60

0,03

0,027

0,010

FONTE – KOBAYASHI; WOLYNEC, 1999.
Com os materiais submetidos a tratamento térmico de solubilização, Kobayashi e
Wolynec (1999) obtiveram os mesmos resultados anteriormente relatados, ou seja, a
ocorrência de pites na interface α/γ uma vez que, nestas condições, não ocorre a precipitação
da fase σ.
Com a precipitação da fase σ a 850°C, os autores observaram a redução dos valores
de potencial de pite e por conseqüência da resistência à corrosão. Uma particularidade
observada neste estudo é que a precipitação da fase σ também provoca uma redução da
proporção da fase α e um aumento da fase γ. Este mecanismo foi explicado pela precipitação
da austenita secundária (γ2) a partir da decomposição eutética da fase α que forma também a
fase σ: α → γ2 + σ.
A fase γ2 não foi microscopicamente identificada, porém, sua proporção e
composição química foram calculadas admitindo-se que a fase γ2 é precipitada em alta
temperatura e se trata de uma película entre a fase σ e a fase γ.
A conclusão complementar de Kobayashi e Wolynec (1999), em relação ao trabalho
de Magnabosco e Alonso-Falleiros (2003), é que a morfologia da corrosão observada nos
aços solubilizados e nos aços com a fase σ precipitada são distintas. No material
solubilizado a morfologia é tipicamente da corrosão por pite e no aço com a precipitação da
fase σ, trata-se da corrosão seletiva principalmente na interface σ/γ e com menor
agressividade na interface α/γ. Isto ocorre em função da baixa resistência à corrosão da fase
especificamente corroída, sendo que a composição química de cada fase também é distinta.
Garfias-Mesias; Sykes; Tuck (1996), trabalho já citado em 2.4.2, conduziram um
estudo para verificar o efeito da composição das fases do aço inoxidável dúplex UNS
S32550 na corrosão por pite em soluções clorídricas. A Tabela 2.5 mostra a composição
química do aço estudado.
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Tabela 2.5 – Composição química dos aços inoxidáveis dúplex (porcentagem em massa)
MATERIAL

C

Cr

N

Ni

Mo

Mn

Si

P

S

Cu

UNS S32550

0,03

25,92

0,2

5,9

3,19

0,96

0,47

0,024

0,007

1,62

FONTE – GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996.
Para o estudo os autores determinaram a temperatura critica de pite (TCP) por meio
de uma técnica similar proposta por Salinas-Bravo e Newman (1994 apud GARFIASMESIAS; SYKES; TUCK, 1996), levantaram curvas de polarização potenciodinâmicas e
calcularam os valores de PREn para cada fase do aço estudado, o que foi feito diretamente
por meio da eq.(2.1), usando a composição de cada fase determinada experimentalmente e
utilizando os coeficiente de partição sugerido por Charles (1991 apud GARFIAS-MESIAS;
SYKES; TUCK, 1996).
O aço foi adquirido em barras forjadas e recozido em quatro diferentes temperaturas
com o objetivo de variar a microestrutura entre α (rica em Cr e Mo) e γ (rica em N e Ni). Οs
tratamentos térmicos foram realizados aquecendo o material por 2 h e a temperaturas de
1020ºC, 1060ºC, 1100ºC e 1140ºC e, em seguida, temperando em água.
Um tratamento térmico adicional foi realizado: aquecimento a 1060ºC por 5 h,
acompanhado pela têmpera em água ou em óleo, com a finalidade de estudar o efeito do
método de têmpera na temperatura crítica de pite.
Os corpos-de-prova foram preparados com lixas até grana 400, no entanto, para a
observação metalográfica e para microanálises, os corpos-de-prova foram polidos com
acabamento de 1 µm. A Tabela 2.6 apresenta os valores da TCP obtidos pelos autores.
Os autores, com base nos resultados mostrados na Tabela 2.6, verificaram que, para
1020ºC e 1060ºC, a influência da temperatura de tratamento térmico na TCP é mínima,
sendo mais significativa para temperaturas mais elevadas (1100ºC e 1140ºC). Eles
concluíram que a TCP diminui com o aumento da temperatura de tratamento térmico. Com
base nos resultados referentes ao aquecimento a 1060oC, os autores concluíram que o tempo
de aquecimento não exerce influência, ao contrário do método de têmpera: a têmpera em
óleo reduz o TCP em relação à têmpera em água.
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Tabela 2.6 – Valores de TCP para o aço UNS S32550 submetido a diferentes
tratamentos térmicos
Temperatura de aquecimento

Potencial de circuito aberto
(mVECS)

TCP (ºC)

Aquecimento por 2 h na temperatura indicada e têmpera em água
1020oC

480

62,3

1060ºC

470

61,8

1100ºC

460

54,1

1140ºC

425

42,2

Aquecimento por 5 h na temperatura indicada e têmpera em água
1060ºC

-

61,8

Aquecimento por 5 h na temperatura indicada e têmpera em óleo
1060ºC

-

58,8

FONTE – GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996.
Curvas de polarização potenciodinâmica foram levantadas para todos os corpos-deprova em solução com 3,5% de NaCl, a 65ºC, com velocidade de varredura de 1 mV.s-1. A
temperatura de ensaio foi escolhida como aquela superior à TCP de todos os corpos-deprova ensaios.
Para o ensaio de polarização, os autores utilizaram um contra-eletrodo de platina e
um eletrodo de referência de calomelano saturado (ECS) mantida à mesma temperatura da
solução, sendo que o eletrodo de trabalho era o próprio corpo-de-prova. O potencial no qual
a densidade de corrente ultrapassava 50 µA.cm-2 foi definido como potencial de pite (Ep).
Depois dos ensaios, a superfície de alguns corpos-de-prova foram atacadas eletroliticamente
por 3 s em solução a 40% de KOH, aplicando uma diferença de potencial de 2 V, com a
finalidade de distinguir a fase α da fase γ na microscopia óptica e examinar os pites.
A Figura 2.25 mostra as curvas obtidas pelos autores e a Tabela 2.7 apresenta os
valores de potencial de pites obtidos. Mais uma vez, os autores observaram que a resistência
à corrosão por pite diminuiu com o aumento da temperatura de recozimento.

54

Tabela 2.7 – Valores de potencial de pite para o aço UNS S32550 submetido a
diferentes tratamentos térmicos
Temperatura de aquecimento

Potencial de pite (mVECS)

Aquecimento por 2 h na temperatura indicada e têmpera em água
1020oC

322

1060ºC

255

1100ºC

209

1140ºC

176

FONTE – GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996.
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Figura 2.25 – Polarização anódica do aço UNS S32550, nas temperaturas
de recozimento indicadas.
FONTE – GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996.
Por microscopia óptica, os autores verificaram um aumento do tamanho dos grãos
tanto da fase α como da fase γ com o aumento da temperatura de tratamento térmico,
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indicando também um aumento da proporção da fase α de 47% para 64%. Verificaram,
ainda, que, em todos os corpos-de-prova, os pites se iniciavam a partir da fase α ou nas
interfaces entre as fases α e γ. No exame da microestrutura dos corpos-de-prova tratados à
1060ºC por 5 horas, em seguida temperado no óleo, os autores verificaram um pequeno
aumento do volume da fase α em relação ao mesmo tratamento térmico com têmpera em
água. Os autores relacionaram isto à redução da TCP no caso da têmpera em óleo.
A respeito do cálculo do PREn para os aços inoxidáveis dúplex UNS S32550,
conforme introduzido no item 2.4.2 e apresentado na Figura 2.13, os autores relacionaram os
valores de PREn das fases α e γ com as temperaturas de tratamento térmico (ver Tabela 2.8).
Tabela 2.8 – Valores de PREn calculados diretamente da eq.(2.1) usando a
composição química de cada fase determinada experimentalmente
Temperatura de aquecimento

PREn

Aquecimento por 2 h na temperatura indicada e têmpera em água
-

Fase α

Fase γ

1020oC

39,35

36,23

1060ºC

38,96

36,64

1100ºC

38,34

37,82

1140ºC

38,26

39,19

Valor médio da liga

38,06

FONTE – GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996.
Com base nos resultados apresentados na Tabela 2.8, os autores verificaram:
•

que o valor do PREn da fase α, onde os pites ocorrem, diminui com o aumento da
temperatura do tratamento térmico, o que é coerente com os resultados obtidos nos
ensaios descritos, podendo ser explicado pela diluição ocorrida devido ao aumento da
fração volumétrica da fase α;

•

nos corpos-de-prova com recozimento a 1020ºC, o valor de PREn que os autores
calcularam para fase γ foi de 36,23, valor este menor do que o valor de 39,35 para fase
α. O mesmo aconteceu no recozimento a 1060ºC e 1100ºC, para os quais o PREn da fase
α foi maior do que o da fase γ, em 2,3 e 0,5 unidades, respectivamente. Porém, na
temperatura de recozimento à 1140ºC, o valor de PREn da fase γ foi maior do que o da
fase α. Estes resultados sugeriram que o pite deveria ocorrer somente na fase γ, para as
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temperaturas de 1020ºC, 1060ºC e 1100ºC, e na fase α para a temperatura de 1140oC,
quando experimentalmente eles verificaram que o pite está confinado na fase α, para
todas as temperaturas de recozimento. Os autores atribuem isto ao fato da eq.(2.1) não
levar em consideração o efeito de outros elementos como Cu, S e P, e nem da sinergia
entre elementos (como N e Mo) no cálculo do PREn;
Com base em todos os resultados apresentados e discutidos, os autores concluíram
que:
•

o potencial de pite e a TCP, para os aços inoxidáveis dúplex UN S32550, são fortemente
influenciados pela temperatura de tratamento térmico;

•

a corrosão por pite do aços inoxidável dúplex UN S32550 em soluções cloretadas ocorre
preferencialmente na fase α;

•

o tratamento térmico a elevadas temperatura (acima de 1060ºC) aumenta a fração
volumétrica da fase α e dilui os principais elementos de liga (Cr e Mo) da fase
α, diminuindo desta maneira a resistência à corrosão da fase;

•

para melhor compreensão dos resultados experimentais, o valor de PREn deve ser
calculado para as duas fases presentes no material.
Martins e Juliano (2004) estudaram a influência de várias temperaturas de

tratamentos térmicos na microestrutura e na dureza do aço inoxidável superdúplex
A 890/A 890M Gr. 5A (ASTM, 1994).
O material que os autores estudaram foi obtido por fundição na forma de blocos tipo
“quilha” conforme norma ASTM A 781/A 781M (ASTM, 1991). Dez amostras foram
retiradas de corridas de fundição distintas, sendo cada qual cortada em pastilhas com 25,4
mm (uma polegada) de espessura e devidamente identificadas. A diferença entre as amostras
foi decorrente da variação nos teores dos elementos de liga constituintes da liga, que embora
dentro dos limites fixados por norma, são responsáveis pelo balanço percentual entre as
fases α e γ, juntamente com os parâmetros para a realização do tratamento térmico.
A Tabela 2.9 apresenta a composição química das amostras para o aço estudado. Os
valores foram obtidos por análise via espectroscopia de emissão óptica, exceto para o N para
o qual os autores utilizaram a técnica de combustão.
Todas as amostras foram submetidas a um tratamento térmico preliminar que
consistiu de uma solubilização a 1120oC (mínimo) durante um tempo suficiente para que o
calor atingisse todo o material, resfriamento em forno até 1045oC seguida de resfriamento
em água, conforme recomendado na ASTM A 890/A 890M (ASTM, 1994) com a finalidade
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de garantir a dissolução de todos os carbonetos de fases intermetálicas precipitadas durante
o resfriamento de solidificação.
Tabela 2.9 – Composição química dos corpos-de-prova do aço inoxidáveis superdúplex
ASTM A 890/A 890M Gr. 5A (porcentagem em massa)
AMOSTRA

C

Cr

Ni

Mn

Si

Mo

S

P

N

1

0,260

24,64

7,10

0,82

0,93

4,14

0,011

0,034

0,20

2

0,030

25,52

7,23

0,71

0,88

4,02

0,010

0,033

0,20

3

0,019

24,62

7,14

0,67

0,61

4,05

0,006

0,033

0,22

4

0,015

24,61

7,38

0,59

0,76

4,05

0,020

0,032

0,19

5

0,028

24,59

7,14

0,64

0,68

4,12

0,013

0,031

0,25

6

0,022

24,59

7,15

0,64

0,69

4,10

0,011

0,031

0,19

7

0,021

24,80

7,63

0,80

0,94

4,30

0,013

0,032

0,19

8

0,027

24,34

7,85

0,89

0,70

4,03

0,011

0,030

0,22

9

0,027

34,13

7,42

0,71

0,79

4,14

0,009

0,032

0,18

10

0,016

24,79

7,13

0,83

0,97

4,11

0,011

0,033

0,15

FONTE – MARTINS; JULIANO, 2004.
A partir daí, os autores submeteram cada uma das amostras a vários tratamentos
térmicos nas temperaturas de 1000ºC, 1020ºC, 1040ºC, 1060ºC, 1080ºC e 1100ºC por um
período de 2,5 h, com o objetivo de verificar em que temperatura de solubilização começaria
a precipitação da fase σ, indesejável. Com isto, os autores pretendiam determinar,
experimentalmente, a temperatura mínima que poderiam adotar na linha de produção sem
correr o risco de formação da fase σ.
Após os tratamentos térmicos, corpos-de-prova das dez amostras foram preparadas
metalograficamente para o exame por microscopia óptica, usando como solução de ataque
os reagentes Behara II11 para revelar as fases α e γ, e o reagente Murakami12 que se mostrou
mais eficiente para revelar os precipitados.
Os autores também realizaram a identificação e a contagens das fases α, γ e σ nos
corpos-de-prova estudados. Para isto, utilizaram o método de contagem de pontos, com uma
rede de 100 pontos e um aumento de 200 vezes. Mediram, também, a dureza de cada corpode-prova.
11

Solução de estoque: 1000 mL de água + 200 mL de ácido clorídrico (HCl). Solução de ataque: 100 mL da
solução de estoque + 0,3 g de metabissulfito de potássio (K2S2O5).
12
Solução de ataque: 30 g de água + 30 g de ferricianeto de potássio ([K3Fe(CN)6]) + 30 g de hidróxido de
potássio (KOH).
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Os autores verificaram que os corpos-de-prova submetidos ao tratamento térmico
nas temperaturas de 1000ºC, 1020ºC e 1040ºC apresentaram a fase σ, no entanto nas demais
temperaturas (1060ºC, 1080ºC e 1100ºC) não observaram a precipitação da fase σ via
microscopia óptica.
Com os resultados da análise metalográfica quantitativa e com as medidas de
dureza,

os

autores

levantaram

as

curvas

teor

da

fase

σ

x

temperatura

e

dureza x temperatura e verificaram que a concentração da fase σ e a dureza aumentavam
com a diminuição da temperatura de tratamento térmico, chegando a valores da ordem de
26% de fase σ com dureza de 296 HB a temperatura de 1000ºC. Segundo os autores, este
fato era esperado, uma vez que a fase σ é um composto intermetálico extremamente duro,
então à medida que o teor desta fase aumenta a dureza do material também aumenta.
Segundo os autores, a correlação da dureza com a presença da fase σ constitui um
diagnóstico rápido nas fundições de aços inoxidáveis, uma vez que um simples ensaio de
dureza pode ser utilizado para informar se a fase σ está ou não presente na estrutura do
material. Para o aço estudado, com base nos dados experimentais obtidos, os autores
puderam assegurar que para durezas de até 23 HRC em peças fundidas, não se tem a
precipitação da fase σ e, para durezas com valores maiores, há indício da existência de
precipitação desta fase.
Wilms et al. (1993) estudaram o efeito da precipitação da fase σ a 800ºC na
resistência à corrosão localizada em água do mar do aço inoxidável superdúplex com
composição química mostrada na Tabela 2.10. O material foi obtido na forma de chapa
laminada a frio com 3 mm de espessura, submetida a tratamento térmico de solubilização a
1075ºC durante 10 min, seguida de têmpera em água.

Tabela 2.10 – Composição química dos aços inoxidáveis superdúplex
(porcentagem em massa).
ELEMENTO

C

Cr

N

Ni

Mo

Mn

Si

P

S

RESULTADO

0,018

24,01

0,29

7,11

3,89

0,31

0,22

0,018

0,001

FONTE – WILMS et al., 1993.
Para a realização do estudo, os autores submeteram corpos-de-prova de dimensões
20 mm x 20 mm ao tratamento térmico de envelhecimento a 800ºC por um período variando
entre 2 min e 1500 min, seguida de têmpera em água.
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A microestrutura dos corpos-de-prova foi examinada por microscopia óptica e por
MEV. Para o exame metalográfico via microscopia óptica, os autores utilizaram os
reagentes Lichtnegger e Bloch13 e Groesbeck14, já a caracterização do início da corrosão foi
feita por MEV. A fração volumétrica da fase σ também foi determinada.
Nos exames metalográficos, os autores verificaram que o material estudado antes do
tratamento térmico de envelhecimento, consistia de grãos de γ e de α. Durante o tratamento
de envelhecimento a 800ºC, a fase σ nucleia nos contornos das fases α/γ e cresce em direção
à fase ferrítica: α → σ. Depois de 2 min de tratamento, a nucleação da fase σ já é visível por
MEV. Com 7 min, uma nova fase austenita secundária γ2 é formada a partir da fase α
próxima do crescimento da fase σ: α → σ + γ2. Em longos períodos de tratamento térmico,
os autores verificaram que a fase α pode se transformar por completo em fase σ e fase γ2.
Para os ensaios de corrosão, os autores utilizaram as técnicas de polarização anódica
e de exposição potenciostática. Esta última técnica consiste em manter corpos-de-prova com
frestas a um potencial constante de 500 mVECS (que é o máximo potencial alcançado pelos
aços inoxidáveis em água do mar natural) durante 3 h. Este ensaio é realizado a uma
temperatura constante, iniciando-se com 15oC, com incrementos de 10oC, até atingir o valor
de 95oC. Com isto, determina-se a temperatura crítica de corrosão em frestas (TCF). Esta
técnica é descrita com detalhes no trabalho Krougman e IJsseling (1984), citado pelos
autores.
Para a polarização anódica, utilizaram eletrodo de trabalho rotativo (1050 rpm) com
área de 1 cm2 e acabamento até lixa de grana 220. Para simular um meio presente em
frestas, os autores utilizaram água do mar sintética conforme ASTM D 1141 (ASTM, 1991)
com adição de 263 g.L-1 de NaCl, com pH = 1 ajustado com solução de HCl, a uma
temperatura de 40ºC na condição desaerada (borbulhamento de nitrogênio).
Para o levantamento das curvas de polarização, os autores utilizaram o eletrodo de
referência de calomelano saturado (ECS) e contra-eletrodo de platina, iniciando a varredura
no potencial de -600 mVECS e finalizando quando a densidade de corrente anódica atingia o
valor de 50 µA.cm-2. A velocidade de varredura foi de 20 mV.min-1. A Figura 2.26 apresenta
as curvas de polarização levantadas. Os autores verificaram que as curvas de polarização
levantadas dos corpos-de-prova do material sem o envelhecimento e com tratamento térmico
de envelhecimento por 2 min, 4 min e 7 min são similares. Indícios de ocorrência de
13
14

20 g de fluoreto de sódio (NaF) + 0,5 g de metabissulfito de potássio (K2S2O5) + 100 mL de água a 50ºC.
4 g de permanganato de potássio ( KMnO4) + 4 g de hidróxido de sódio (NaOH) + 100 mL de água a 70ºC.
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corrosão ocorreram para o corpo-de-prova submetido ao tratamento de envelhecimento por
10 min.

1000
pH 1

POTENCIAL mV(ECS)

650

10

≤7

40 °C

30
300

-50

60

-400

-750
10-1

100

101
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Figura 2.26 – Curvas de polarização anódica em água do
mar artificial para o material estudado com tempo de
tratamento térmico entre 7 min e 60 min, nas condições
determinadas.
FONTE – FONTE – WILMS et al., 1993.

Figura 2.27 – Determinação de Epq e ic em função do tempo de tratamento
térmico
FONTE – FONTE – WILMS et al., 1993.
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A partir das curvas de polarização, os autores determinaram o potencial de quebra da
película passiva (Eqp) e a densidade de corrente critica (icrit), sendo que o Epq foi definido
pelos autores como sendo o potencial correspondente à densidade de corrente de
10 µA.cm-2. A Figura 2.27 apresenta os valores encontrados em função do tempo de
envelhecimento.
Analisando os resultados da Figura 2.27, os autores verificaram que para os
tratamentos térmicos de envelhecimento com duração de até 7 min, o valor de Epq
permaneceu constante (850 mVECS). Para períodos de envelhecimento entre 7 min e 60 min,
este valor caiu para próximo de -50 mVECS e para períodos maiores de tratamento este valor
não se alterou. Os autores observaram que, nos tempos acima de 10 min de tratamento
térmico, os valores de icrit crescem com o crescimento do período de tratamento térmico.
Os autores realizaram o ensaio de exposição potenciostática com o objetivo de
determinar a temperatura de corrosão em fresta (TCF) dos materiais em estudo. A TCF foi
definida como sendo a maior temperatura na qual o material não sofre corrosão em fresta.
Neste ensaio, os autores utilizaram água do mar bombeada a 6 m de profundidade do porto
de Den Helder, com pH entre 7,8 e 8,1. O ensaio teve duração de 3 h com um valor de
potencial constante de 500 mVESC, variando a temperatura até 95ºC. A Figura 2.28 apresenta
os valores encontrados de TCF.

Figura 2.28 – Relação da TCF em função do tempo de tratamento térmico
FONTE – WILMS et al., 1993.

62

Com os resultados da exposição potenciostática, os autores verificaram que,
inicialmente no material sem tratamento térmico de envelhecimento, a TCF é 95ºC, com o
tratamento no período entre 4 min e 60 min, a TCF decresce, sendo que, para períodos
maiores de 60 min, a TCF se mantém estável.
Os autores verificaram, por MEV, que o ataque localizado (pite e em frestas) nos
corpos-de-prova, após o tratamento térmico entre 10 min e 1500 min, é visível e ocorre em
regiões adjacentes a fase σ.

Nos corpos-de-prova tratados por 1500 min, depois da

exposição potenciostática, os autores observaram que a fase σ permanece quase intacta,
enquanto a fase γ em particular a fase γ2 são atacadas.
Assim, os autores concluíram que a formação da fase σ diminui a resistência à
corrosão localizada, e atribuíram este fato à redução de elementos Cr e Mo próximo à região
de crescimento desta fase, sendo verificada uma maior concentração destes elementos na
própria fase σ.
Observaram, ainda, que a rápida deterioração da resistência à corrosão é verificada
depois de 7 min de tratamento térmico, o que coincide com a formação da fase γ2. Após
60 min de tratamento, a TCF e o Eqp assumem valores constantes o que indica que todas as
regiões com maiores perdas dos elementos Cr e Mo se transformaram em γ2. A partir daí,
espera-se que ocorra somente um crescimento da quantidade de γ2. Isto foi confirmado pela
ic que apresentou valores crescentes com o tempo, mesmo após 60 min. Segundo os autores,
o valor de ic reflete a média da superfície do corpo-de-prova enquanto que os valores de
TCF e de Eqp dependem da resistência mínima localizada da superfície do corpo-de-prova.
Lothongkum

et

al.

(2006)

estudaram

pelo

método

potenciodinâmico

o

comportamento da corrosão dos aços inoxidáveis dúplex (K) e microdúplex (S) em solução
com 3,5% de NaCl saturada com ar (teor de O2 entre 6 ppm a 8 ppm), com pH variando
entre 2, 7 e 10 (ajustados com solução de 6 M de H2SO4 ou de 6 M de NaOH) e a uma
temperatura de 27ºC.
O estudo teve como finalidade analisar o efeito do teor do N nos aços estudados,
conforme apresentado na Tabela 2.11.
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Tabela 2.11 – Dados dos aços inoxidáveis dúplex (K) e microdúplex (S) estudados.

Composição química (% em massa)
Corpos- de- prova
C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

N

O

Al

Tratamento em
solução

Tratamento de
envelhecimento

T
(ºC)

Tempo
(min)

T
(ºC)

Tempo
(h)

%
vol.

Tamanho do grão
(µm)

Fase γ

K1

0,008 0,01 <0,01 0,003 0,0007 7,09 28,17 0,0018 0,0057 0,023

-

-

900

24

45

6,0

K2

0,005 0,02

0,01 0,002 0,0008 7,05 28,15 0,1100 0,0039 0,014

-

-

900

24

50

10,5

K3

0,007 0,04

0,01 0,002 0,0008 7,05 28,16 0,2300 0,0026 0,022

-

-

1050

24

51

14,5

K4

0,010 0,050 0,02 0,002 0,0010 7,04 28,24 0,3400 0,0035 0,015

-

-

1100

24

64

18,8

S1

-

-

-

-

-

-

-

0,0020

-

-

1200

60

900

24

45

5,4

S2

-

-

-

-

-

-

-

0,0920

-

-

1250

60

900

24

59

5,7

S3

-

-

-

-

-

-

-

0,1800

-

-

1275

60

1050

24

58

8,1

S4

-

-

-

-

-

-

-

0,0440

-

-

1300

60

1100

24

35

15,8

FONTE – LOTHONGKUM et al., 2006.
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Os materiais foram estudados em diferentes condições. Os aços K foram forjados a
temperatura de 1050ºC e apresentaram, no fim do processamento da forja, uma redução de
área da ordem de 90%. Os materiais, nestas condições, apresentavam uma fração volumétrica
da fase γ entre 0,1 e 0,75. Em geral, para uma boa resistência à corrosão dos aços inoxidáveis
dúplex, esta fração deve ficar entre 0,4 e 0,6, sendo que este limite propicia um balanço
adequado das propriedades mecânicas e de resistência à corrosão. A partir desta informação,
os autores buscaram o controle da fração volumétrica da fase γ dentro deste limite para os
aços K, com a realização do tratamento térmico de envelhecimento, o qual foi ajustado de
maneira a atingir valores dentro do limite desejado.
Para o preparo dos aços inoxidáveis S, os autores partiram do aço inoxidável K e
realizaram o tratamento de solubilização de modo a atingir 100% em volume da fase α
realizando em seguida a têmpera em água e a laminação a frio com uma redução de 70% da
área. Partindo destas condições, o material foi tratado termicamente por envelhecimento na
mesma temperatura na qual o aço K foi submetido anteriormente, obtendo para os corpos-deprova do aço S uma fração volumétrica da fase γ próxima de 0,5. Durante o tratamento de
solubilização um pouco do N foi perdido pela baixa solubilidade deste elemento na fase α, por
isto o teor do N na fração volumétrica da fase γ nos aços S3 e S4 foi menor do que a
encontrada nos aços K3 e K4. A microestrutura dos aços K e S foram examinadas
metalograficamente após a corrosão por pite.
O tamanho do grão foi determinado por metalográfica quantitativa. Para os aços K, o
tamanho de grão da fase γ encontrado ficou na faixa de 10 µm a 100 µm (direção
longitudinal) e 6 µm a 19 µm (direção transversal). Para os aços S, foi em torno de 5 µm a 16
µm (equiaxial) e tamanho similar ao aço K na direção transversal.
No estudo do comportamento da corrosão destes materiais, os autores ainda
levantaram curvas de polarização em cada corpo-de-prova estudado (pelo menos três curvas
para cada um), com velocidade de varredura de 0,1 mV.s-1. Os autores utilizaram Ag/AgCl
como eletrodo de referência e platina como contra-eletrodo.
A Figura 2.29 apresenta os resultados que os autores levantaram para os aços K1 e
K3, sendo que, para os demais aços, as curvas levantadas foram apresentadas em trabalho
anterior por Wongpanya (2004 apud LOTHONGKUM et al., 2006).
Com base nas curvas levantadas, os autores verificaram que o pH influência no
comportamento da corrosão, especialmente para os aços K1 e S1 (curva deste último não
mostrada).
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Na Figura 2.29, os autores observaram que para o pH 10, o aço K1 apresentou valores
maiores de potencial de corrosão (Ecorr) e de potencial de pite (Ep) e valores menores de
densidade de corrente de corrosão (icorr) e densidade de corrente de passivação (ip) do que para
o pH 7 e 2. Isto indicou que o aço K1 tem melhor resistência à corrosão generalizada e por
pite no pH 10 do que no pH 7 e 2. No aço K3, os autores verificaram que os valores de Ecorr,
Ep, icorr e ip foram próximos para todos os valores de pH estudados. O que indica que o aço
K3 tem um melhor comportamento à corrosão do que o aço K1.

pH 10

Ep
0,500

pH 7
pH 2

0,250
0
Ecorr
-0,250

Potencial (VAg/AgCl)

IP
-0,500
10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

1,250

pH 7

pH 10
1,000

10-2
10-3
Corrente (A.cm-2)

pH 2

0,750
0,500
0,250
0
-0,250
-0,500 -9
10

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3 10-2 10-1
Corrente (A.cm-2)

Figura 2.29 – Curvas de polarização em solução de 3,5% NaCl saturada em ar a
27ºC para os materiais e condições determinadas.
FONTE – LOTHONGKUM et al., 2006.
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Os autores levantaram curvas Ecorr, icorr, Ep e ip em função do teor de N e verificaram
que:
•

a dependência do Ecorr em relação ao pH e os próprios valores de Ecorr dos aços K foram
similares ao dos aços S. Isto foi atribuído ao fato do tamanho de grão e da fração
volumétrica da fase γ exerceram apenas uma discreta influência nos valores de Ecorr;

•

em pH 2, o aumento do teor do N propiciou também um aumento do Ecorr em ambos os
aços K e S, indicando uma melhora da resistência à corrosão generalizada. Já nas soluções
com pH 7 e 10, não se observaram alterações nos valores de Ecorr, indicando que o teor de
N não afetou a resistência à corrosão generalizada em ambos os aços. Os valores de Ecorr
para o pH 7 foram maiores que para o pH 10;

•

na ausência de N, as taxas de corrosão dos aços K e S são maiores na solução de pH 2 do
que nas soluções de pH 7 e 10, os quais são similares entre si. No entanto, estas taxas
apresentam uma redução para os valores próximos aos encontrados em pH 7 e 10, quando
os teores de N atingem valores da ordem de 0,11% (K) e 0,044% (S) e assim se mantêm
para valores maiores de N. Isto indica que o N melhora a resistência à corrosão
generalizada dos aços K e S em soluções acidas (pH 2) o que não ocorre em soluções
neutras (pH 7) e básicas (pH 10);

•

o efeito do teor de N na ip e no Ep também apresentaram comportamento similares entre os
aços K e S, a saber:
 no pH 2, a adição de N reduziu os valores de corrente passiva, enquanto para o pH 7 e
10 não se verificou esta tendência;
 em todas as soluções, observou-se um aumento nos valores de potencial de pite (Ep)
tanto para os aços K como para os aços S, sendo que para o pH 2, os valores de Ep
foram sistematicamente menores.
Os autores realizaram exames metalograficos após o levantamento das curvas de

polarização e verificaram que, para ambos os materiais estudados com teores menores de N
(0,0018% para o aço K1 e 0,0020% para o aço S1), ocorreu a corrosão preferencial da fase γ
e para teores maiores de N (0,23% para o aço K3 e 0,18% para o aço S3) ocorreu a corrosão
preferencial da fase α. Com estes resultados, os autores verificaram claramente que o N
aumentou a resistência à corrosão da fase γ. Considerando que o Cr estabiliza a fase α e o N a
fase γ, os autores concluíram que o N aumenta a resistência à corrosão da fase γ mais do que
o Cr influência a resistência da fase α.
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Os autores concluíram com o estudo que:
•

os aços K como S apresentaram resistências à corrosão generalizada e por pite similares;

•

em soluções ácidas o Ecorr aumenta quando o teor de N aumenta, entretanto em soluções
neutras e básicas, o Ecorr não varia com o aumento do teor de N;

•

quando o teor de N aumenta, o Ep aumenta para todo os valores de pH estudados;

•

nos aços K e S com baixos teores de N, a corrosão ocorre na fase γ e com a presença
crescente do N a corrosão ocorre na fase α.
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3

METODOLOGIA
Nesta etapa, são descritos todos os materiais utilizados para a realização do presente

estudo, bem como os meios de exposição, os ensaios realizados e os equipamentos
empregados.

3.1 Materiais metálicos
Neste estudo, foram selecionados o aço inoxidável martensítico e dois tipos de aços
inoxidáveis dúplex, um sem nitrogênio e outro com nitrogênio.
A princípio, o aço inoxidável martensítico foi escolhido para o estudo por ser um
material largamente empregado em internos de válvulas usadas em refinarias de petróleo e por
se ter vários relatos de defeitos por corrosão de internos de válvulas tipo gaveta por técnicos
de inspeção de refinarias de petróleo e de empresas de recuperação de válvulas. Já os aços
inoxidáveis dúplex foram selecionados para comparação, em função da sua reconhecida
resistência à corrosão, e para verificação da possibilidade de substituição dos internos das
válvulas usadas em refinarias por aços dúplex. Válvulas confeccionadas com aços dúplex são
largamente utilizadas, e com sucesso, no setor de extração de petróleo, onde o meio agressivo
é essencialmente água do mar com altas concentrações de CO2. Relatos de falhas por
corrosão, e conseqüentemente, de recuperação destas válvulas são raros.
3.1.1 Processo de obtenção dos materiais estudados
Todos os materiais estudados foram obtidos pelo processo de fundição esquematizado
na Figura 3.1.
Este processo consiste primeiramente da etapa de fusão, para se obter o metal liquido,
onde é fundamental o conhecimento do efeito de cada um dos elementos da composição
química especificada conforme norma do material, de maneira a se adequar ao cálculo dos
materiais que irão compor a carga fria. Nos materiais estudados, a temperatura de vazamento
variou entre 1620ºC a 1650ºC.
Da mesma forma é necessário conhecer o efeito dos elementos residuais presentes no
metal líquido e que não foram previstos na composição da carga fria, sobre as propriedades do
material a ser produzido.
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Figura 3.1 – Esquema do processo de fundição do
corpo da válvula tipo esfera (A) molde de areia
aglomerada (B) macho de areia.
FONTE – ROSSITTI; GRUPO METAL, 2003.
No processo de obtenção, há o resfriamento e a solidificação do metal dentro do molde
feito em areia aglomerada com resina. Nesta etapa, poderão surgir tensões geradas pela
contração diferenciada entre as partes da peça. Estas tensões podem dar origem a trincas de
solidificação encontradas nas regiões de transição de espessuras das diversas paredes da peça.
Entre as etapas que podem dar origem as trincas estão: o processo de corte dos canais
de alimentação, o corte dos massalotes, os quais são utilizados para prevenir defeitos no
fundido, durante o tratamento térmico e por fim a recuperação por solda dos defeitos de
fundição.
Para diminuir a incidência dos defeitos algumas empresas que fornecem materiais
fundidos, principalmente peças em ferro fundido, estão empregando no seu processo a
simulação numérica desde 1997, o que ao longo do tempo refletiu no acúmulo de experiência
tendo como retorno mais qualidade e economia no tempo e nos recursos para o ciclo de
desenvolvimento (OLIVEIRA; GUESSER; BAUNER, 2003).
A ocorrência de defeitos é função da capacidade do material em acomodar as tensões
produzidas em cada etapa do processo de fabricação, sendo que a capacidade influi
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posteriormente na microestrutura que, por sua vez, tem influência marcante nas suas
propriedades mecânicas e de resistência à corrosão (ROSSITTI, 2000).
A inspeção dos defeitos dos fundidos foi realizada com base na MSS SP 55 (MSS SP,
2001) a qual descreve o método visual para avaliação de irregularidades na superfície das
peças. Também foi realizado ensaio não-destrutível por líquido penetrante conforme ASTM E
165 (ASTM, 1992).
Nos materiais em estudo, toda inspeção teve um critério aceitável dentro de cada
requisito das normas aplicadas.
3.1.2 Característica dos materiais estudados
As propriedades mecânicas e as composições químicas dos materiais utilizados neste
estudo estão apresentadas na Tabela 3.1, assim como as normas as quais especificam e
padronizam o processo de fabricação para obtenção das ligas estudadas.
Os resultados das análises químicas e físicas apresentados na Tabela 3.1 foram
fornecidos pela fundição que forneceu os materiais. A metodologia utilizada é a descrita nas
normas dos materiais estudados.
Pode-se verificar pela Tabela 3.1, que o aço martensítico, ASTM A 217 Gr.CA15,
possui 0,12% de C e não possui N, sendo o teor de Cr de 12%. Já o aço inoxidável dúplex
ASTM A 890 Gr.(1A) CD4MCu possui um teor baixo de C (0,03%) e não tem N, sendo os
principais elementos de liga o Cr com 25,6%, o Ni com 5,64%, o Mo com 2,21% e,
finalmente, o Cu com 3,25%. O aço inoxidável dúplex com N, o ASTM A 995 Gr.(1B)
CD4MCuN, possui praticamente a mesma composição do aço A 890 Gr.(1A) CD4MCu
acrescida de 0,13% de N.
Para facilidade, neste trabalho, esses materiais serão assim denominados:
ASTM A 217 Gr.CA15, aço inoxidável martensítico → CA-15
ASTM A 890 Gr.(1A) CD4MCu, aço inoxidável dúplex sem N → CD4MCu
ASTM A 995 Gr.(1B) CD4MCuN, aço inoxidável dúplex com N → CD4MCuN
Conforme já abordado na revisão bibliográfica, o método mais comum para atribuir
aos materiais as propriedades desejadas é o tratamento térmico, sendo cada tratamento
destinado a produzir uma condição metalúrgica adequada. Os tratamentos térmicos mais
comuns para os materiais metálicos são abordados no Apêndice B. Neste estudo, os
tratamentos térmicos para os materiais utilizados estão citados na Tabela 3.2 e, a seguir, estão
descritos com detalhe, para compreensão da sua finalidade.
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Tabela 3.1 – Dados físicos e químicos dos materiais estudados.

NORMA

ASTM A 217
Gr.CA15

ASTM A 890
Gr.(1A)
CD4MCu

COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%)

MICROESTRUTURA
FINAL

Martensita

Austenita + ferrita

Austenita + ferrita

LR*
(N.mm-2)

AL* (%)

ES* (%)

D*
(HB)

450

620

18

30

-

-

795

-

-

-

-

514

684

27

60

-

2,75

-

485

690

16

-

-

-

-

-

-

-

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

N

Min. Norma

-

-

-

-

-

11,5

-

-

-

-

Max. Norma

0,15

1,50 1,00 0,040 0,040 14,0 1,00 0,50

-

-

Resultado

0,12

1,10 0,87 0,023 0,003 12,0 0,63 0,11

-

24,5 4,75 1,75

-

Max. Norma

0,04

1,00 1,00 0,040 0,040 26,5 6,00 2,25

3,25

-

Resultado

0,03

0,66 0,80 0,028 0,006 25,6 5,64 2,21

3,25

-

588

763

24

-

-

485

690

16

-

-

-

-

-

-

-

565

769

34

-

-

-

-

-

-

-

-

12,36

Min. Norma

-

-

PREn.

LE*
(N.mm-2)

-

Min. Norma
ASTM A 995
Gr.(1B)
CD4MCuN

PROPRIEDADES MECÂNICAS

-

24,5

4,7

1,70

2,7

0,10

Max. Norma

0,040 1,00 1,00 0,040 0,040 26,5

6,0

2,30

3,3

0,25

Resultado

0,034 0,96 0,77 0,027 0,035 24,8

5,5

2,04

3,0

0,13

32,89

33,61

FONTE - ASTM A 217 (ASTM, 2002); ASTM A 890 (ASTM, 1994); ASTM A 995 (ASTM, 1998).
(*) LR: Limite de resistência; LE: Limite de escoamento; AL: Alongamento; ES: Estricção; D: Dureza.
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Tabela 3.2 – Relação de tratamentos térmicos utilizados nos materiais estudados.
NORMA DO
MATERIAL

ASTM A 217
Gr.CA15

ASTM A 890
Gr.(1A)
CD4MCu

ASTM A 995
Gr.(1B)
CD4MCuN

MICROESTRUTURA
FINAL

Martensita

Austenita + Ferrita

Austenita + Ferrita

TRATAMENTO TÉRMICO
(RECOMENDADO EM NORMA)

Deverá ser fornecido nas condições
normalizada e temperada com a
temperatura mínima de 595ºC.

Aquecer até no mínimo 1040ºC por
tempo suficiente para homogeneizar.
Em seguida, realizar têmpera com
resfriamento em água ou resfriar
rapidamente em outro meio

Aquecer até no mínimo 1040ºC por
tempo suficiente para homogeneizar.
Em seguida, realizar têmpera com
resfriamento em água ou resfriar
rapidamente em outro meio

TRATAMENTO
TÉRMICO
(REALIZADO)

Recozimento (A)
Normalizado (B)
Revenimento (C)

Solubilização (D)

Solubilização (D)

FONTE - ASTM A 217 (ASTM, 2002); ASTM A 890 (ASTM, 1994); ASTM A 995
(ASTM, 1998).
O tratamento térmico de recozimento (A) correspondeu a um patamar de 3 h a
temperatura de 900ºC, seguido de um resfriamento dentro do forno até 600ºC e, finalmente,
de um resfriamento ao ar calmo. O tratamento térmico de normalização (B)15 foi realizado
com um patamar de 3 h a temperatura de 1050ºC seguido de um resfriamento ao ar calmo
(tratamento térmico de têmpera). O tratamento térmico de revenimento (C) consistiu do
aquecimento de 360ºC até 760ºC com uma taxa de aumento de temperatura de 100ºC.h-1, com
um patamar a 760ºC durante 4 h e resfriamento no forno até 100ºC e, finalmente, resfriamento
ao ar calmo.
O tratamento térmico de solubilização (D) consistiu de um aquecimento de 300ºC até
1000ºC, com um patamar de 1 h a cada aumento de 100ºC, em seguida atingiu-se a
temperatura de 1100ºC com patamar de 6 h e realizou-se um imediato resfriamento em água
fria.

15

Nesta etapa do processo após o patamar de normalização, inicia-se o resfriamento ao ar, que para este
material corresponde à têmpera, visto que esta liga tem uma alta temperabilidade..
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A solubilização e a precipitação em sólidos são definidas como duas reações opostas
entre si. A precipitação, tal como as transformações de fase, é nucleada nos contornos de grão
e outras imperfeições no interior do material. Nos contornos de grão, a precipitação
predomina nas temperaturas logo abaixo do limite de solubilidade quando os átomos podem
se difundir mais facilmente, enquanto que a precipitação intragranular é comum em
temperaturas mais baixas quando as velocidades de difusão são menores (VAN VLACK,
1920). O tratamento térmico de solubilização de aços inoxidáveis é feito visando a
homogeneização da composição química e a dissolução de carbonetos e/ou nitretos,
decorrentes da história térmica do material.
Adicionalmente, nos aços inoxidáveis com duas fases, como por exemplo, aço dúplex
austenítico-ferrítico e aço bifásico ferrítico-martensítico, a solubilização visa uma adequada
proporção das fases no aço, geralmente 50% de cada uma (GARZON; TSCHIPTSCHIN,
2006).
No caso do material estudado, CA-15, a estrutura martensítica é obtida no resfriamento
ao ar, visto que esta liga tem uma alta temperabilidade.
A têmpera é o tratamento térmico caracterizado pelo aquecimento do aço a uma
determinada temperatura dentro ou acima da zona de austenitização para obtenção de
estrutura austenítica, seguido de resfriamento brusco, ocorrendo notório aumento da dureza,
geralmente provocado por transformação

martensítica. Normalmente, realiza-se o

revenimento, que é uma etapa do tratamento térmico que complementa a têmpera;
caracterizado por reaquecimento abaixo da zona crítica, com um resfriamento adequado,
objetivando aliviar as tensões, ajustar a dureza, diminuir a fragilidade dos aços temperados e
ajustar as propriedades mecânicas. A estrutura final obtida é chamada martensita revenida.
3.1.3 Preparação das amostras e dos corpos-de-prova
Os corpos-de-prova dos materiais estudados foram preparados com base na ASTM E3
(ASTM, 2001). A preparação dos corpos-de-prova partiu das amostras de materiais fundidos
de corridas de vazamento distintas para cada tipo de material estudado. Estas amostras foram
cortadas de maneira a conseguir uma superfície com 1 cm2 para os corpos-de-prova
utilizados nos ensaios eletroquímicos e nos exames metalográficos. Os materiais cortados
para a realização dos ensaios eletroquímicos foram devidamente embutidos em resina, e
tiveram dois tipos de preparo de superfície:
•

uma seqüência de lixas até a grana 1200 e por fim um polimento com diamante de ¼ µm;
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•

uma seqüência de lixas até a grana 600.
Antes do embutimento e depois da seqüência de lixas, os corpos-de-prova foram

submetidos à limpeza por ultra-som em acetona, com a finalidade de retirar eventuais
contaminações. A Figura 3.2 mostra três destes corpos-de-prova.

Figura 3.2 – Corpos-de-prova para os
ensaios
eletroquímicos
e
exames
metalográficos.

Para os ensaios de imersão e corrosão em fresta, as amostras foram fatiadas e fresadas.
Destas fatias foram extraídos os corpos-de-prova os quais apresentavam dimensões da ordem
de 2,5 cm x 1,5 cm, com um furo de 3 mm de diâmetro, localizado de maneira centralizada e a
5 mm de uma das bordas menores (Figura 3.3). A área total destes corpos-de-prova variou
entre 2,50 cm2 e 3,50 cm2. Para a Fase 1, a superfície dos corpos-e-prova foi polida e, para a
Fase 2, nenhum preparo adicional foi executando, sendo os corpos-de-prova submetidos aos
ensaios de imersão com o acabamento da fresa.

Figura 3.3 – Corpos-de-prova para os
ensaios de imersão.

Para os ensaios de corrosão em fresta, os corpos-de-prova foram montados em um
dispositivo feito de Delrin de modo a simular frestas. A Figura 3.4 apresenta o esquema
deste corpo-de-prova. Para garantir a penetração do meio corrosivo na fresta, a superfície do
dispositivo que ficava em contato com o corpo-de-prova foi lixada com lixa de grana 600 (ver
Figura 3.4 com indicação “detalhe do contato”).
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Figura 3.4 – Corpo-de-prova para os ensaios de corrosão
em fresta.
3.1.4 Caracterização da microestrutura dos aços e da morfologia de ataque
após os ensaios de corrosão
Os aços estudados foram caracterizados por meio dos seguintes exames e análises:
microscopia óptica com ataque metalográfico, microscopia óptica após os ensaios de
corrosão, microscopia eletrônica de varredura (MEV) antes e após os ensaios de corrosão e
análise química qualitativa, por dispersão de energia (EDS), das superfícies antes e após os
ensaios de corrosão.
Para

a

análise

microestrutural,

os

corpos-de-prova

foram

preparados

metalograficamente, com ataque, iniciando com o lixamento por uma seqüência de lixas até a
grana 1200 e por fim um polimento até diamante ¼ µm, seguida de ataque metalográfico.
Tanto no aço inoxidável martensítico como nos dúplex, o reagente utilizado para
ataque foi a solução a 100 g.L-1 de persulfato de amônio ((NH4)2S2O8), sendo feito o ataque
eletrolítico durante 20 s, usando uma tensão de 6 V.

3.2 Soluções de ensaio
O meio de exposição utilizado para conduzir os ensaios de corrosão foi a água de
processo da unidade de craqueamento catalítico da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão
– RPBC. Com a utilização da água de processo como solução de ensaio, pretendia-se
reproduzir, em parte, as condições reais em serviço.
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Na realidade, os ensaios de simples imersão na á gua de processo podem simular uma
condição próxima da real, visto que as válvulas ficam sujeitas às condições de processo com
inúmeras variáveis como: tipo de escoamento do fluído transportado, temperatura da solução
de processo, variação da composição química inorgânica e orgânica da própria solução de
processo, geometria dos internos da válvula, posição de instalação da válvula na linha de
produção e ciclagem da válvula. Estes fatores agrupados dificultam e muito a simulação das
condições reais de trabalho.
Partindo da idéia de simular o processo, inicialmente, a refinaria forneceu um lote de
15 litros (Lote 1), sem os resultados de sua análise. Tentou-se fazer uma análise desta água.
Não foi possível analisar todos os parâmetros desejados, pois ocorriam interferências. Por
exemplo, tentou-se analisar o teor de cloreto pelo método N-1454 REV. C (NORMA
INTERNA PETROBRÁS, 2004), não sendo possível. Todas as análises químicas foram
realizadas no Laboratório de Análises Químicas - LAQ do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT. Os parâmetros analisados e os resultados
obtidos deste primeiro lote estão apresentados na Tabela 3.3, juntamente com as metodologias
e os equipamentos utilizados.
O segundo lote e o terceiro lote de água de processo, num total de 20 litros (Lote 2) e
17 litros (Lote 3), foram fornecidos pela mesma refinaria juntamente com os resultados de
análise, com exceção dos valores de condutividade que foram obtidos no Laboratório de
Materiais de Construção Civil - LMCC do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo S.A. – IPT. Os resultados estão apresentados na Tabela 3.4.
Posteriormente, devido aos resultados não esperados obtidos nos ensaios realizados na
fase inicial de investigação do sistema, resolveu-se incluir no estudo mais alguns eletrólitos, a
saber:
•

solução de cloreto de sódio a 3,5%: como nos ensaios eletroquímicos não estava se
conseguindo diferenciar o desempenho entre os aços estudados, resolveu-se conduzir
alguns ensaios eletroquímicos com esta solução, por ser

muito estudada pelos

pesquisadores para comparar a resistência à corrosão localizada de aços inoxidáveis,
incluindo os estudos relacionados com a exploração de petróleo;
•

água sintética que simula a água de processo de refinarias: como a água de processo era
muito complexa e a sua composição variava muito de lote para lote, resolveu-se tentar
usar água sintética que foi preparada misturando sulfeto de amônio e cloreto de sódio, nas
proporções encontradas na água de processo primeiramente do Lote 2 e, mais tarde, do
Lote 3, quais sejam:
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 Lote 2 - 6,67 g.L-1 de (NH4)2S (correspondente a 3.134 mg.L-1 de S2-) e 0,2 g.L-1 de
NaCl (correspondente a 121 mg.L-1 de Cl-);
 Lote 3 – 0,034 g.L-1 de (NH4)2S (correspondente a 16 mg.L-1 de S2-) e 0,115 g.L-1 de
NaCl (correspondente a 70 mg.L-1 de Cl-).
O objetivo era ter uma água com composição semelhante à água de processo, porém,
isento de orgânicos.
Todas as soluções sintéticas foram preparadas com reagentes P.A. A água de processo
foi coletada por técnicos da referida refinaria, armazenada em embalagens de vidro com
volume de um litro cada conforme Figura 3.5. As embalagens, por sua vez, foram mantidas
refrigeradas e vedadas durante todo o estudo.

Tabela 3.3 – Resultado das análises do primeiro lote de água de processo coletada na
Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão – RPBC (Lote 1).
PARÂMETRO*

RESULTADOS*

METODOLOGIA

Aspecto visual

Líquido escuro com forte odor de H2S
contendo resíduos escuros que ficavam
depositados no fundo do recipiente (ver Figura
3.5)

-

Sulfeto (mg.L-1)

4500

N-1802 REV. A (NORMA
INTERNA PETROBRAS, 1993)

Enxofre total (mg.L-1)

9200

ASTM D 1552 (ASTM, 2001)

pH

9,07

pHmetro Digimed modelo DM-20
(ver Figura 3.6)

Condutividade
(mS.cm-1)

57,2

Condutivímetro Digimed modelo
CD-21

* Análises químicas foram realizadas no Laboratório de Análises Químicas - LAQ e a condutividade
foi medida no Laboratório de Materiais de Construção Civil – LMCC, ambos do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT.
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Figura 3.5 – Embalagem contendo água
de processo da refinaria, Lote 1.

Figura 3.6 – pHmetro Digimed modelo
DM-20

Tabela 3.4 – Resultado das análises do segundo e do terceiro lote de água de processo
coletada na Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão – RPBC (Lotes 2 e 3)
PARÂMETRO

RESULTADOS (Lote 2)

RESULTADOS (Lote 3)

-1

3.206

16

-1

2.130

77,9

-1

Cloreto (mg.L )

120

70

pH

9,1

9,5

Condutividade* (mS.cm-1)

44,3

3,75

Sulfeto (mg. L )
Amônia (mg.L )

* A condutividade foi medida no Laboratório de Materiais de Construção Civil – LMCC do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT. Usando condutivímetro Digimed modelo
CD-21.
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3.3 Ensaios eletroquímicos
Os eletrodos de trabalho dos três metais estudados foram obtidos a partir dos corposde-prova embutidos conforme apresentado nos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.
Para que fosse proporcionado contato elétrico com os metais, foi realizado um orifício
com rosca na resina de forma a atingir o metal ensaiado. Tal orifício foi feito na base do
cilindro. Através deste orifício, acoplava-se uma haste de aço inoxidável para proporcionar
contato elétrico e, ao mesmo tempo, acoplar o eletrodo de trabalho na célula de ensaio. Três
tipos de hastes foram utilizados, a saber:
•

uma haste reta, que mantinha a superfície do eletrodo de trabalho na posição horizontal,
virada para baixo (Figura 3.7a);

•

a própria haste do eletrodo de disco rotativo, que também mantinha a superfície do
eletrodo de trabalho na posição horizontal, virada para baixo (Figura 3.7b);

•

uma haste dobrada de modo que a superfície do eletrodo de trabalho ficava na posição
horizontal, voltada para cima (Figura 3.7c).

(a)

(b)

(c)

Figura 3.7 – Aspecto visual dos eletrodos de trabalho.
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Antes da obtenção de cada curva de polarização, os eletrodos de trabalho foram
submetidos a um breve preparo para ativar a superfície ou por polimento ou lixamento
dependendo da preparação inicial.
Para a obtenção das curvas de polarização, foi utilizado um eletrodo de referência de
calomelano saturado (ECS). Este eletrodo foi introduzido numa ponte salina confeccionada
com vidro, tendo, em uma de suas extremidades, um capilar de Luggin acoplado. A ponte era
preenchida com solução de cloreto de potássio saturada. Como contra-eletrodo, foi empregada
uma placa retangular de platina de dimensões próximas de 14 mm x 9 mm x 1,05 mm.
As primeiras curvas foram realizadas em temperatura ambiente. Após os ensaios
iniciais, em uma nova fase de ensaios, as curvas foram levantadas a uma temperatura de (50 ±
5)°C com objetivo de melhor simular as condições de processo. Para o aquecimento e
controle da temperatura da solução de ensaio foi utilizada uma placa aquecedora da marca
Thermolyne S.A. modelo HP-2305B conforme Figura 3.8.

Figura 3.8 – Placa aquecedora
Thermolyne, modelo HP-2305B.
Algumas curvas de polarização foram levantadas com rotação do eletrodo de trabalho.
Para tanto, foi utilizado um controlar de velocidade de marca Radiometer Analytical S.A.
modelo CTV 101 (Figura 3.9).
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Figura 3.9 – Controlador de
velocidade do eletrodo rotativo.
A célula de ensaio utilizada para a obtenção das curvas de polarização foi um béquer
devidamente tampado, conforme mostrada na Figura 3.10a e Figura 3.10b. Os ensaios com a
água de processo, tanto a coletada na refinaria como a sintética, foram realizados conservando
a célula de ensaio em uma capela devido ao forte odor das águas (ver Figura 3.11). Em todos
os ensaios realizados com as águas de processo, verificava-se a presença de resíduos escuros
no fundo do recipiente.
Com relação à instrumentação eletrônica, foram utilizados:
•

multímetros digitais da marca ICEL, modelo JK-1500 (resistência interna > 10 MΩ) para
medição dos potenciais de eletrodo;

•

potenciostato da marca EG & G Princeton Applied Research (PAR), modelo 273, com
aplicativo

denominado

model

352

Corrosion

Analysis

Software

v.2.10

monitoramento e registro das curvas de polarização (Figura 3.11);
•

microscópio eletrônico de varredura (MEV) da marca JEOL, Modelo JSM 6300.
Na formatação das curvas obtidas, foi utilizado o aplicativo Origin 6.0.

para
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(a)

(b)
Figura 3.10 – Aspecto visual e representação esquemática das células utilizadas para
obtenção das curvas de polarização. Nota-se, no fundo do recipiente, a presença de resíduos
escuros (a).
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Figura 3.11 – Aspecto visual da capela onde era mantida a
célula de ensaio. A esquerda, pode-se visualizar o potenciostato
utilizado para obtenção das curvas de polarização.

3.3.1 Procedimentos experimentais
Foram obtidas curvas de polarização potenciodinâmicas (E x ∆i)16 com o propósito de
observar o comportamento anódico dos materiais em estudo nos eletrólitos propostos na
metodologia. Uma preocupação constante na realização de ensaios eletroquímicos foi
referente à reprodutibilidade dos dados. Para cada condição estabelecida, foram obtidas no
mínimo três curvas de polarização observando-se sua reprodutibilidade.
As curvas de polarização foram obtidas estabelecendo-se diferentes condições as quais
serão descritas à medida do necessário nos resultados.
As superfícies dos eletrodos de trabalho submetidos aos ensaios potenciodinâmicos
foram examinadas com auxílio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV),
juntamente com análises químicas semiquantitativas para verificação da composição química
via espectrometria de energia dispersiva (EDS).

16

E - potencial do eletrodo de trabalho medido em relação ao eletrodo de referência de calomelano saturado,
potencial aplicado pelo potenciostato.

∆i - densidade de corrente das reações que ocorrem num eletrodo para um determinado valor de potencial
aplicado E; corrente externa medida no amperímetro do potenciostato.
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Esses exames e análises foram realizados em diferentes condições de (E x ∆i). Tais
condições também foram sendo descritas nos resultados, na medida em que foram
necessárias.

3.4 Ensaios de imersão
A descrição dos corpos-de-prova para os ensaios de imersão dos três metais estudados
foi apresentada nos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.
Inicialmente, foram realizados dois ensaios de imersão, o primeiro com o objetivo de
determinar a perda de massa e o outro com o objetivo de verificar a ocorrência ou não de
corrosão em fresta, ambos conduzidos a temperatura ambiente e com a superfície dos corposde-prova polida. Estes dois ensaios passaram a compor a fase inicial do estudo (Fase 1 dos
ensaios de imersão). Nesta fase, antes da imersão, a massa inicial dos corpos-de-prova foi
determinada, em uma balança analítica, marca METTLER e modelo H315 (resolução de
0,0001 g) conforme Figura 3.12.

Figura 3.12 – Balança METTLER
modelo H315
Nessa fase, os ensaios de imersão de perda de massa foram conduzidos com os corposde-prova pendurados com linha de náilon, ficando, portanto, expostos ao meio na posição
vertical. Já, nos ensaios para verificação da corrosão em fresta, os corpos-de-prova
permaneceram na posição horizontal, conforme mostrado na Figura 3.4.
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A perda de massa por corrosão (generalizada) seria obtida por meio da diferença da
massa inicial de cada corpo-de-prova e a massa após o mesmo corpo-de-prova ter sido
exposto à água de processo (Lote 2). Mas durante a realização dos ensaios, verificou-se que
não era possível a determinação da perda de massa dos corpos-de-prova, uma vez que, a
corrosão, quando ocorria, era do tipo localizada e o produto desta corrosão, que ficava aderido
à superfície dos corpos-de-prova, não era totalmente removido mesmo após imersão em ácido
nítrico auxiliado por ultra-som. Além disto, verificou-se que, sobre os corpos-de-prova,
ocorria a deposição dos resíduos escuros presentes no meio. Esta deposição era muito mais
intensa, na superfície dos corpos-de-prova voltada para cima, expostos na posição horizontal
(ensaio de corrosão em fresta). Verificou-se também que este fato exercia uma influência
marcante nos resultados obtidos.
Face ao exposto, foram introduzidas modificações nos ensaios de imersão da Fase 2,
tendo sido adotado o seguinte procedimento:
•

foi preparado um número muito grande de corpos-de-prova de cada aço estudado (o
máximo que foi possível com o material que se tinha disponível): 28 do aço CA-15, 25 do
aço CD4MCu e 20 do aço CD4MCuN;

•

a superfície dos corpos-de-prova não foi submetida a nenhum tratamento adicional, tendo
sido ensaiada com o acabamento proporcionado pela fresa o que determinou uma maior
rugosidade superficial em relação à Fase 1 (na Fase 1 a superfície dos corpos-de-prova foi
polida). Isto foi feito na tentativa de promover uma maior aderência dos depósitos
provenientes da água de processo e, assim, acelerar a corrosão;

•

os corpos-de-prova foram imersos na água de processo do Lote 3 de duas maneiras
diferentes: suspensos pelo fio de náilon (como na Fase 1) e deitados no fundo do
recipiente com uma das faces para cima, conforme Figura 3.13;

•

a temperatura da água de processo, durante todo o ensaio de imersão, foi controlada e
mantida a (50 ± 5)°C, que é a máxima temperatura que esta água atinge na refinaria. O
objetivo era acelerar os processos de corrosão. Isto foi conseguido imergindo os
recipientes de ensaio em uma cuba de alumínio contendo água de abastecimento público
(banho-maria);

•

o tempo total de ensaio foi de 90 dias, com retiradas a cada 30 dias;

•

a cada retirada, a água de processo foi substituída, sempre com o Lote 3;

•

a limpeza dos corpos-de-prova foi realizada por imersão em ácido nítrico concentrado,
mantido sob agitação com ultra-som, durante 10 minutos;
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•

foram realizados registros fotográficos dos corpos-de-prova, antes e depois da imersão e
depois da limpeza;

•

em cada retirada, foi realizado o exame por MEV e análise por EDS em corpos-de-prova
selecionados.
Na segunda retirada, amostras dos resíduos presentes no fundo de um dos recipientes

de ensaio, onde estavam imersos corpos-de-prova do aço CA-15, e amostras de resíduos
presentes no fundo dos recipientes de ensaio, onde estavam imersos os corpos-de-prova dos
aços CD4MCu e CD4McuN, foram retiradas e submetidas à análise por espectrometria de
fluorescência de raios X, usando um espectrômetro modelo PW2404 da Philps, e por difração
de raios X, com o uso de um difratômetro Rigaku Rint 200017. A título de comparação o
resíduo escuro presente em uma das embalagens da água de processo do Lote 3 também foi
submetido à mesma análise.

1

2

1.

Posição com a face para cima

2.

Posição suspenso

Figura 3.13 – Esquema dos corpos-de-prova durante os
ensaios de imersão da Fase 2.

17

Estas análises foram realizadas pelo Laboratório de Análises Químicas - LAQ do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT.
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4

RESULTADOS
Nesta etapa, serão apresentados e discutidos os resultados de cada fase dos ensaios e

análises realizados em condições estabelecidas na metodologia, nas quais se pretendia simular
as condições de uma unidade de craqueamento catalítico de um processo de refino de
petróleo.

4.1 Caracterização microestrutural dos materiais metálicos estudados
A Figura 4.1 apresenta as microestruturas dos aços inoxidáveis estudados após ataque
eletrolítico.
Pode-se observar, pelas imagens da Figura 4.1, que o aço inoxidável martensítico
CA-15 apresenta uma matriz martensítica (M) e ilhas de ferrita (α) com carbonetos nos
contornos M/α e também no interior de cada uma destas duas fases. Estes carbonetos são
provavelmente do tipo M23C6. Nota-se também a presença de inclusões (pontos pretos).
Nas imagens dos aços inoxidáveis dúplex com e sem N, verifica-se a matriz ferrítica
(α) com a precipitação da segunda fase austenítica (γ) e a presença de inclusões (pontos
pretos) em ambas as fases. Nota-se, também, que o aço dúplex com N apresenta um campo
mais amplo da fase γ em comparação com o aço dúplex sem N. Isto pode ocorrer pela adição
do N na composição química do material que favorece a formação desta fase (este assunto foi
abordado na revisão da literatura).
Os três aços, na condição polida, foram submetidos a exames no MEV, sendo as
inclusões submetidas a microanálises por EDS com o objetivo de identificar qualitativamente
a sua composição química. As Figuras 4.2 e 4.3 apresentam os resultados obtidos.
Observando os resultados verifica-se:
•

as inclusões do aço CA-15 contêm Zr no centro e Ti na interface matriz/inclusão;

•

as inclusões dos aços inoxidáveis dúplex, com e sem N, contêm Al.
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(a)

(b)

(c)
Figura 4.1 – Microestrutura dos aços inoxidáveis (a) CA-15, (b) CD4MCu e (c) CD4MCuN.
Aumento: 500x. Ataque: eletrolítico (6 V) em solução a 100 g.L-1 de persulfato de amônio,
durante 20 s.
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2
1

3

BEI18 - 5000 x

BEI - 5000 x

As regiões assinaladas foram analisadas por EDS

Região 1

Região 2

Região 3

Figura 4.2 – Resultados da análise qualitativa por EDS das inclusões do aço CA-15.
18

BEI – Backscattered Electons Image (imagem de elétrons retroespalhados).
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1

2
3

BEI - CD4MCu, 3500 x

BEI - CD4MCuN, 5000 x

As regiões assinaladas foram analisadas por EDS
Região 1

Região 2

Região 3

Figura 4.3 – Resultados da análise qualitativa por EDS das inclusões dos aços
inoxidáveis dúplex.
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4.2 Ensaios eletroquímicos
Os ensaios eletroquímicos foram realizados em quatro Fases, cada qual com condições
de ensaio diferentes.
Inicialmente, estes ensaios consistiram no levantamento de curvas de polarização para
o aço inoxidável martensítico. Nesta Fase, as condições dos ensaios foram semelhantes às
adotadas por pesquisadores que estudaram o comportamento dos aços inoxidáveis em meios
cloretados e em ácido sulfúrico (ONO, 1995). A grande modificação introduzida foi a
substituição do meio de ensaio, que no presente estudo foi a água de processo, na tentativa de
simular as condições de uso deste aço nas refinarias, condições estas em que o mesmo sofre
corrosão.
Caso se conseguisse reproduzir a corrosão do aço inoxidável martensítico por meio
dos ensaios eletroquímicos, a idéia era submeter os aços inoxidáveis dúplex às mesmas
condições de ensaio, para então, comparar o desempenho destes aços com o martensítico.
Como não se teve sucesso inicial (Fase 1), foram sendo introduzidas modificações
nessas condições de ensaio para tentar alcançar o objetivo preestabelecido.
4.2.1 Ensaios Eletroquímicos - Fase 1
A princípio tomou-se como base o trabalho de ONO (1995) e a ASTM G 61 (ASTM,
1986), adotando-se o método de polarização potenciodinâmica cíclica. Os ensaios nesta Fase
(denominada de Fase 1) foram realizados de acordo com o seguinte procedimento:
•

imersão do corpo-de-prova na solução de ensaio (água de processo – Lote 1) com a
superfície na posição horizontal, voltada para baixo, deixando imerso no potencial de
circuito aberto por 10 min;

•

determinação do potencial de corrosão e início da varredura em 300 mV abaixo deste
potencial, para reduzir eventuais óxidos presentes na superfície;

•

varrimento do potencial no sentido anódico, com velocidade de varredura de 1 mV.s-1, até
atingir a corrente de 5 x 10-3 A.cm-2 para reverter o sentido com objetivo de determinar o
potencial de proteção ou repassivação;

•

não atingindo a corrente para reversão do sentido de ascendente para descendente, a
varredura do potencial foi então levada até a faixa entre 1400 mVECS e 1600 mVECS com o
intuito de determinar a corrosão generalizada conforme ONO (1995), neste potencial foi
revertido o sentido.
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Foram levantadas várias curvas para o aço martensítico CA-15 nas condições acima
estabelecidas. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.4. Observando esta
Figura, verifica-se que:
•

apesar de se verificar trechos com corrente quase constante, estas eram de duas a três
ordens de grandeza maiores do que as correntes típicas de passivação dos aços inoxidáveis
que, em geral, são da ordem de 10-6 A.cm-2;

•

as curvas não tiveram reprodutibilidade absoluta embora apresentassem perfil semelhante
entre si. Das dez curvas apresentadas, oito foram muito semelhantes entre si e dois
diferiram apresentando correntes maiores. Algumas curvas, não mostradas Figura 4.4,
apresentaram desvio muito maiores;

•

os eletrodos de trabalho que correspondiam às curvas de polarização com correntes
maiores apresentaram forte corrosão. Os demais oito eletrodos não apresentaram nenhum
sinal de corrosão quando observados a olho desarmado;

Figura 4.4. – Curvas de polarização potenciodinâmicas cíclicas do aço CA-15 em água de
processo – Lote 1. Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
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•

em nenhum ponto da curva, verificou-se aumento gradativo e contínuo da corrente mesmo
após o potencial de equilíbrio da reação do oxigênio (O2 + H2O + 4e ⇔ 4OH-), que no
caso da água de processo utilizada (pH de 9,07) era de 0,444 VECS. Isto causou estranheza
pois normalmente, quando se atinge este potencial a corrente aumenta continuamente.
Durante o levantamento das curvas, observou-se que os resíduos escuros presentes no

fundo do recipiente de ensaio subiam até a superfície do eletrólito e alguns acabavam aderidos
sobre o eletrodo de trabalho, que tinha sua superfície voltada para baixo.
No final do ensaio, verificou-se que, sobre a superfície dos eletrodos de trabalho, que
não apresentavam corrosão, se formava uma camada de produto esbranquiçado. A superfície
destes eletrodos de trabalho foi observada por meio de um microscópio óptico. Este exame
mostrou que esta camada revelava a microestrutura: sobre os carbonetos notava-se uma
coloração escura. A Figuras 4.5 mostra o aspecto desta camada presente sobre um dos
eletrodos de trabalho com diferentes aumentos. Após a remoção desta camada por imersão em
álcool, ainda era possível verificar a microestrutura do aço (Figuras 4.5).
Observando a Figura 4.5, verifica-se também que em alguns locais tem-se a impressão
de que estava ocorrendo corrosão localizada tipo pite (regiões assinaladas com seta na Figura
4.5b). Uma observação detalhada dos supostos pites no MEV mostrou que os mesmos eram
manchas decorrentes da impregnação dos resíduos presentes no eletrólito e não cavidades.
Com o intuito de tentar interpretar os resultados obtidos, uma curva foi levantada para
cada um dos dois tipos de aço dúplex (curvas não-apresentadas) as quais mostraram um perfil
semelhante ao obtido para o aço martensítico. Para verificar, então, se o perfil das curvas
estava ou não relacionada com materiais ferrosos ou se era uma característica do eletrólito
utilizado, levantaram-se duas curvas usando como eletrodo de trabalho a platina, que é inerte.
A Figura 4.6 mostra estas curvas juntamente com as curvas do aço CA-15, já apresentadas na
Figura 4.4. Pode-se verificar que as curvas sobre a platina apresentam perfil semelhante às
curvas do aço CA-15, porém, com densidades de correntes de uma a duas ordens de grandeza
menores. Este resultado levou a supor que o perfil das curvas deve estar sendo influenciada
por reações eletroquímicas de espécies presentes no eletrólito usado e que, muito
provavelmente, estas espécies devem inibir o desprendimento de oxigênio.
De fato, consultando a literatura localizou-se um trabalho desenvolvido por Denpo e
Ogawa (1991). Estes autores estudaram ligas resistentes à corrosão em solução a 3% de NaCl
com injeção de H2S. Dentre os vários ensaios realizados, eles levantaram curvas de
polarização anódicas.
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SEM LIMPEZA

APÓS LIMPEZA COM ÁLCOOL

(a) 100 x

(b) 100 x

(c) 500 x

(d) 500 x

(e) 1000 x

(f) 1000 x

Figura 4.5 – Aspecto da superfície do eletrodo de trabalho de aço CA-15, obtido em
microscópio óptico, correspondente ao Ensaio 1 da Figura 4.4, após o levantamento da curva
de polarização. Pode-se verificar a presença de uma camada de produtos capaz de revelar a
microestrutura do aço (a esquerda). Após a remoção dos produtos com álcool (a direita)
ainda é possível notar a microestrutura do aço. Em alguns pontos parece estar ocorrendo
corrosão localizada tipo pite.
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1
2

Figura 4.6 – Curva de polarização potenciodinâmica da platina em água de processo –
Lote 1, juntamente com as curvas do aço CA-15 apresentadas na Figura 4.4. Velocidade de
varredura 1 mV.s-1.
Segundo esses autores, as densidades de correntes na região passiva das curvas de
polarização, dos materiais estudados em meio contendo H2S, correspondem às densidades de
corrente de passivação acrescidas da densidade de corrente de oxidação do H2S. Por esta
razão, os autores levantaram uma curva usando eletrodo de trabalho de platina e estimaram a
densidade de corrente passiva de cada um dos materiais estudados, subtraindo a densidade de
corrente obtida sobre a platina da densidade de corrente obtida sobre os materiais estudados.
Esses autores usaram um eletrólito de composição conhecida, de modo que foi
possível apontar qual seria a espécie do meio que participava dos processos de eletrodo.
Apesar dos autores não citarem a reação de oxidação do H2S, muito provavelmente esta
reação era: H2S → S + 2H+ + 2e, cujo potencial de equilíbrio padrão é E S / H 2S = 0,142 VEH .
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No presente estudo, pelo fato do meio ser muito mais complexo, é possível que além
da oxidação do H2S, outras espécies participem da reação.
Com base nos resultados apresentados até o momento, pode-se concluir que,
aparentemente, não é possível a utilização da metodologia tradicionalmente usada para
diferenciar o desempenho dos aços inoxidáveis (curvas de polarização anódica cíclica),
devido às seguintes razões:
•

o eletrólito participa dos processos de eletrodo;

•

as curvas de polarização levantadas nas mesmas condições apresentam diferenças no que
se refere a ordem de grandeza das densidades de correntes registradas e estas diferenças
refletem na ocorrência ou não de corrosão do eletrodo de trabalho. As curvas com maiores
densidades de corrente correspondem aos eletrodos com corrosão.

4.2.2 Ensaios Eletroquímicos - Fase 2
Para constatar a participação do meio nos processos de eletrodo, resolveu-se explorar
um pouco mais a superfície dos eletrodos, incluindo exames no MEV e microanálises por
EDS. Estes ensaios foram denominados de Fase 2 e foram realizados em diferentes condições
de (E x ∆i), conforme segue:
•

para tentar melhorar a reprodutibilidade dos resultados, cinco litros da água de processo
do Lote 1 foram colocados no mesmo recipiente e homogeneizados. Todos os ensaios
desta fase foram realizados com alíquotas desta mistura;

•

com objetivo de caracterizar de maneira qualitativa a água de processo do Lote 1
homogeneizada, algumas gotas desta água foram colocadas sobre uma fita de carbono
deixando-as secar. O resíduo seco foi então analisado por EDS;

•

levantou-se a curva de polarização do sistema de interesse (aço CA-15 na água de
processo do Lote 1 homogeneizado);

•

selecionaram-se pontos da curva (E x ∆i) nos quais se julgava necessário conhecer com
mais detalhe as características da superfície do eletrodo de trabalho. Os pontos
selecionados estão indicados na Figura 4.7;

•

iniciou-se uma nova curva com um novo eletrodo de trabalho, porém, ao se atingir o ponto
pré-selecionado, interrompeu-se a curva e manteve-se o eletrodo de trabalho neste
potencial por duas horas. As condições estabelecidas para o levantamento das curvas
foram as mesmas dos ensaios Fase 1;

•

retirou-se o eletrodo de trabalho;
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•

em seguida, o eletrodo de trabalho foi seco com ar quente;

•

no caso de produtos aderentes, o eletrodo de trabalho foi então colocado diretamente
dentro da câmara de vácuo do MEV, possibilitando a realização de exames e análises
diretos na superfície;

•

após a realização dos exames e análises no MEV, ou, no caso de produtos não-aderentes,
os produtos presentes na superfície do eletrodo foram cuidadosamente retirados,
depositados sobre uma fita de carbono e analisados;

•

o eletrodo foi submetido a uma limpeza por imersão em água destilada sob agitação com
ultra-som, durante aproximadamente 10 minutos para a remoção dos produtos aderidos;

•

o eletrodo limpo foi novamente analisado;

•

o pH da água de processo foi medido antes e depois da realização da curva nos pontos préselecionados. Não se constataram variações significativas deste pH em nenhum dos casos.

Ponto 3

E

Ponto 2
Ponto 1

1E-5

1E-4

1E-3

i
Figura 4.7 – Pontos pré-selecionados para o exame e análise da superfície do
eletrodo de trabalho. Aço CA-15 em água de processo, Lote 1. Velocidade de
varredura 1 mV.s-1.
Primeiramente, foi analisado o resíduo seco das gotas de água de processo, Lote 1
homogeneizado, colocado na fita de carbono (Figura 4.8). O espectrograma obtido está
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apresentado na Figura 4.8 e os resultados da análise semiquantitativa por EDS, na Tabela 4.1.
Observando os resultados obtidos pode-se verificar que:
•

o resíduo sólido contém produtos cristalizados na forma de bastonetes;

•

sua composição é basicamente O, Na e S e um pouco de Cl. Estes resultados estão de
acordo com as informações prestadas por técnicos de refinarias e dados obtidos na
literatura, os quais citam que a água de processo das refinarias é rica em S, podendo
conter cloretos. É conveniente lembrar que, embora seja esperada a presença de
contaminantes orgânicos, o C presente na análise por dispersão de energia não pode ser
considerado como constituinte exclusivo da água, pois também é proveniente da
montagem do ensaio em uma fita condutora de carbono19.

SEI20 - 35 x
A região assinalada foi analisada
por EDS

Região assinalada

Figura 4.8 – Imagem de elétrons secundários, obtida por MEV, do resíduo de
gotas de água de processo do Lote 1 e resultado da análise por EDS da região
assinalada.

19

O N, indicativo da presença de íons amônio também presente na água analisada, não foi considerado nesta
análise, pois o EDS não é uma técnica adequada para sua detecção.
20
SEI – Secondary Electrons Image (imagem de elétrons secundários).
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Tabela 4.1 – Resultado das análises por EDS do resíduo de gotas secas da
água de processo do Lote 1.
RESÍDUO DA ÁGUA DE PROCESSO
LOTE 1

RESULTADOS (% EM MASSA)
O

Na

S

Cl

K

Cu

46,3

31,5

20,8

1,1

0,2

-

Uma vez conhecendo as características químicas do eletrólito utilizado, passou-se para
a realização dos exames e análises dos pontos pré-selecionados da Figura 4.7.
Para o Ponto 1, foram realizados vários ensaios. Os resultados obtidos diferiram entre
si: alguns eletrodos apresentavam grande quantidade de depósitos escuros aderidos e sob estes
depósitos a corrosão era acentuada. O número de vezes em que o eletrodo apresentava
corrosão era muito menor do que o número em que a corrosão era incipiente ou nem ocorria.
As curvas de polarização obtidas também variavam muito. Quando o eletrodo apresentava
corrosão, as correntes envolvidas eram maiores do que quando não se notava ataque da
superfície do eletrodo.
Várias modificações foram tentadas para melhorar a reprodutibilidade dos ensaios,
porém, sem sucesso. Por exemplo, tentou-se usar um mesmo corpo-de-prova, controlando
rigorosamente o seu preparo de superfície. As condições de realização dos ensaios, no que diz
respeito à temperatura e à posição do eletrodo de calomelano, também foram cuidadosamente
controladas. Mesmo assim, não se conseguiu resultados semelhantes, ora o eletrodo
apresentava forte corrosão ora não. Resolveu-se, então, analisar a superfície do eletrodo nas
duas condições: uma com muita corrosão e outra sem corrosão.
A Figura 4.9 mostra o aspecto de dois eletrodos (Ponto1) que apresentaram uma
grande quantidade de produtos aderidos e sob estes produtos, corrosão (somente o eletrodo
identificado como A foi submetido a exames e análises no MEV, cujos resultados estão
descritos mais adiante). Uma característica comum a todos os eletrodos que apresentavam
corrosão é que os produtos eram pouco aderentes e a corrosão formava crateras abertas.
A Figura 4.10 mostra três de uma série de curvas levantadas para o Ponto 1. A curva
vermelha (Ensaio 2) corresponde a um eletrodo praticamente sem corrosão e as outras duas
correspondem aos eletrodos com corrosão mostrados na Figura 4.9.
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A
Ensaio 1, Figura 4.10

B
Ensaio 3, Figura 4.10

Figura 4.9 – Aspecto visual da superfície dos eletrodos de aço CA-15 antes da limpeza
da superfície do eletrodo correspondente ao Ponto 1 da Figura 4.7. Pode-se verificar a
presença de produtos escuros e avermelhados. Sob estes produtos, notava-se a
ocorrência de corrosão. Aço CA-15 em água de processo, Lote 1. Somente o eletrodo A
foi submetido a exames e análises no MEV.

Figura 4.10 – Curvas de polarização correspondentes ao Ponto 1 da Figura 4.7, com
indicação dos potencias em que os eletrodos foram mantidos por duas horas para em
seguida serem submetidos a exames e análises no MEV. Aço CA-15 em água de
processo, Lote 1. Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
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Como os produtos presentes na superfície do eletrodo A mostrado na Figura 4.9 não
eram aderentes, não foi possível analisar a sua superfície na condição ensaiada. Por esta razão,
recolheu-se uma pequena quantidade do produto avermelhado e depositou-se sobre uma fita
de carbono, procedendo então a sua análise. Este eletrodo foi analisado somente após limpeza
em água destilada sob agitação de ultra-som. Todos os demais eletrodos usados para o
levantamento das curvas correspondentes aos Pontos 1, 2 e 3 foram submetidos a análise
semiquantitativa por EDS antes e depois da limpeza da sua superfície (esta limpeza nem
sempre foi capaz de retirar todo o produto aderido na superfície dos eletrodos). A Figura 4.11
e a Tabela 4.2 mostram os resultados obtidos das análises efetuadas nos seguintes eletrodos:
•

eletrodo correspondente ao Ponto 1, após a limpeza de sua superfície (eletrodo A);

•

eletrodo correspondente ao Ponto 1, sem corrosão, antes e após limpeza de sua superfície;

•

eletrodo correspondente ao Ponto 2, sem corrosão, antes e após limpeza de sua superfície;

•

eletrodo correspondente ao Ponto 3, sem corrosão, antes e após limpeza, de sua superfície.
Com base nos resultados apresentados na Tabela 4.2 (destacados em azul), verifica-se

que os produtos formados sobre a superfície do eletrodo A da Figura 4.9 são produtos da
corrosão do aço inoxidável martensítico (produto raspado: 42,9% de O, 16,4% de S, 5,3% de
Cr e 32,6% de Fe), podendo ser sulfetos e óxidos de Fe e Cr. Comparando a superfície do
eletrodo analisado com a das válvulas com internos corroídos mostrado na revisão da
literatura (Figuras 2.10 a 2.15), pode-se verificar que o aspecto dos mesmos é semelhante. Isto
mostra que, de fato, o aço inoxidável martensítico sofre corrosão no meio em estudo, mas que,
infelizmente, não se conseguiu reproduzir esta corrosão, até então, em laboratório, de maneira
controlada. Caso isto fosse possível, era fácil comparar o desempenho deste aço com os
dúplex, mesmo com a participação do meio nos processos de eletrodo.
A Figura 4.11c mostra a imagem de elétrons retroespalhados de um dos eletrodos,
antes da limpeza, submetidos ao ensaio correspondente ao Ponto 1 da Figura 4.7 e que não
apresentou corrosão. A superfície deste eletrodo apresentava regiões claras e escuras quando
observado com aumento de 20 x. No entanto, com aumento de 100 x, observou-se que as
regiões escuras eram constituídas de resíduos cristalizados na forma de bastonetes (Figura
4.11c), muito semelhantes aos produtos observados na imagem da Figura 4.8 das gotas da
água de processo do Lote 1. Pela análise destes resíduos (Tabela 4.2, destacado em vermelho,
região escura) verificou-se a presença de altos teores de Na (R5: 21,4% e R6: 27,8%) e de S
(R5: 21,1% e R6: 22,6%). Estes resultados levam a concluir que os resíduos presentes na
superfície do eletrodo são provenientes da água de processo.
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(a) Produto raspado do eletrodo A
com corrosão.
Ponto 1 – SEI - 100x

(b) Eletrodo A com corrosão
Ponto 1 Após limpeza – BEI - 1000x

(c) Ponto 1 sem corrosão.
Sem limpeza – BEI – 100x

(d) Ponto 1 sem corrosão.
Após limpeza – BEI - 100x

(e) Ponto 2 sem corrosão.
Sem limpeza – BEI - 250x

(f) Ponto 2 sem corrosão.
Após limpeza – BEI - 100x

(g) Ponto 3 sem corrosão.
Sem limpeza – BEI - 100x

(h) Ponto 3 sem corrosão.
Após limpeza – BEI - 1000x

Figura 4.11 – Imagem de elétrons secundários obtida por MEV da superfície
dos eletrodos, antes e após limpeza, correspondentes ao Ponto 1 (com e sem
corrosão) e aos Pontos 2 e 3 (sem corrosão) da Figura 4.7.

Tabela 4.2 – Resultado das análises por EDS da superfície do aço CA-15 submetido a ensaio de imersão nos Pontos 1, 2 e 3 – Lote 1.
PONTO

CORROSÃO
SIM

1

SIM
NÃO

CARACTERÍSTICAS
LIMPEZA
REGIÕES
PRODUTO RASPADO
(Figura 4.11a)
SEM PRODUTO ADERIDO
SIM
(REGIÃO CLARA – Figura 4.11b)
SOBRE O PRODUTO ADERIDO
SIM
(REGIÃO ESCURA – Figura 4.11b)
SEM PRODUTO ADERIDO
NÃO
(REGIÃO CLARA – Figura 4.11c)

Na

Si

RESULTADOS (% EM MASSA)
S
Cl
K
Cr
Fe
C

42,9

1,2

0,6

16,4

0,9

-

5,3

32,6

R1
R2
R1
R2

10,3
7,7
47,2
39,7

1,0
1,4
2,0

1,2
1,1
0,3
0,7

1,9
1,5
22,3
11,4

0,9

0,5

15,7
14,9
1,7
8,8

R1

-

-

1,2

0,3

-

-

13,6
37,3
44,2
30,7
6,7
27,0

1,6
6,5
3,7
0,4
21,4
27,8

0,6
0,2
0,3
0,1
0,3

1,9
5,0
4,5
4,5
21,1
22,6

0,1
0,8
0,9
1,2
-

-

Mn

Al

Ca

-

-

-

-

69,9
73,1
28,4
36,0

-

-

-

-

12,8

84,5

-

1,1

-

-

-

2,2
3,1
3,7
3,1
8,2
5,18

10,8
47,1
42,6
60,0
42,5
17,1

68,7
-

-

-

-

NÃO

NÃO

SOBRE O PRODUTO ADERIDO
(REGIÃO ESCURA – Figura 4.11c)

R1
R2
R3
R4
R5
R6

NÃO

NÃO

SEM PRODUTO ADERIDO
(REGIÃO CLARA – Figura 4.11f)

R1

0,7

-

1,0

1,8

-

-

13,5

82,4

-

-

-

-

R1
R2
R3
R4
R1*
R2
R3

28,4
25,5
26,2
1,9
34,2
-

22,3
26,2
31,2
20,2
2,1
-

0,8
0,1
1,9
2,1
2,0

44,5
36,2
21,8
2,9
38,3
1,1
-

1,4
-

0,5
0,15
-

3,0
13,9
2,8
13,8
12,8
13,2

4,7
0,9
17,5
78,9
3,3
83,0
83,8
83,8

-

1,1
1,0

0,3
-

-

R1

25,9

22,7

0,34

29,2

-

0,3

4,5

16,1

-

-

-

0,2

1

2

3

O

NÃO

NÃO

SOBRE O PRODUTO ADERIDO
(REGIÃO ESCURA – Figura 4.11e)

NÃO

NÃO

PRODUTO RASPADO

NÃO

SIM

SEM PRODUTO ADERIDO
(REGIÃO CLARA – Figura 4.11h)

NÃO

NÃO

SOBRE O PRODUTO ADERIDO
(REGIÃO ESCURA – Figura 4.11g)

* Análise realizada no contorna da ferrita
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Poder-se-ia imaginar que, como o meio participa das reações de eletrodo,
supostamente com a oxidação do H2S a enxofre elementar, estes resíduos fossem
resultados desta oxidação. No entanto, em ensaios realizados com água sintética,
contendo a mesma quantidade de íons sulfeto da água de processo do Lote 2, a
superfície de eletrodos, após o levantamento de curvas de polarização, não apresentou
resíduos semelhantes (ensaios descritos no item 4.4, mais adiante), fato este que levou a
descartar esta hipótese.
Observando, ainda, os resultados apresentados Tabela 4.2, pode-se verificar que,
em uma das regiões escuras analisadas (região R1 destacada em vermelho), detectou-se
grande quantidade de C (68,7%) e O (13,6%), devendo corresponder a um composto
orgânico, também proveniente da água de processo.
As regiões claras da Figura 4.11c correspondem ao substrato, visto que a análise
desta região revelou alta concentração de Fe e Cr, em proporções semelhantes ao do aço
CA-15 (região clara, R1, destacada em vermelho da Tabela 4.2: 12,8% de Cr e 84,5%
de Fe).
A Figura 4.11d mostra a imagem da superfície do mesmo eletrodo apresentado
na Figura 4.11c, porém, após a limpeza. Nota-se que a superfície praticamente não
sofreu nenhum tipo de ataque. A olho desarmado, esta superfície ainda conservava o
brilho do polimento.
Com base nos exames e análise dos dados do Ponto 2, apresentados nas Figuras
4.11e e 4.11f e na Tabela 4.2 (destacada em verde), podem-se fazer as mesmas
considerações feitas para o Ponto 1 sem corrosão, ou seja, as regiões brancas
correspondem ao substrato e as escuras ao eletrólito.
Observando o aspecto da superfície do eletrodo utilizado para o levantamento da
curva correspondente ao Ponto 3, na condição ensaiada e após limpeza (Figuras 4.11g e
4.11h) pode-se verificar que a superfície do eletrodo já se apresenta no MEV totalmente
escura. A olho desarmado, o eletrodo apresentava-se nitidamente coberto com uma
camada de depósito esbranquiçado. No microscópio óptico, foi verificado claramente
que esta camada revelava a microestrutura do material, de modo semelhante ao que foi
relatado na Fase 1 (item 4.2.1). Após a limpeza, foi confirmada a revelação da
microestrutura do material. A camada de produto presente na superfície deste eletrodo
foi raspada e os resíduos coletados foram depositados sobre uma fita de carbono e foram
analisadas por EDS. A Tabela 4.2 (destacada em preto) mostra os resultados da análise
semiquantitativa. Após a limpeza do eletrodo, os contornos da ferrita também foram
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analisados. Os resultados obtidos estão também apresentados na Tabela 4.2 (destacada
em preto).
Observando todos os exames e análises realizados na superfície do eletrodo
correspondente ao Ponto 3 da Figura 4.7, verifica-se:
•

o produto esbranquiçado depositado sobre o eletrodo é basicamente proveniente do
eletrólito: os produtos raspados eram ricos em O (34,2%), em Na (20,2%) e em S
(38,3%) com residual de Cr (2,8%) e de Fe (3,3) - ver Tabela 4.2, destacada em
preto;

•

os carbonetos presentes nos contornos da ferrita foram arrancados durante a
polarização, visto que nestes locais foram detectados os elementos da matriz em
proporções semelhantes à sua composição química original (Tabela 4.2, destacada
em preto - R1*).
Todos os resultados mostrados nesta Fase permitiram observar que:

•

o sistema em estudo apresenta uma instabilidade significativa, não sendo possível
estudar de maneira controlada a corrosão observada na prática nos obturados de aço
inoxidável martensítico. Em ensaios conduzidos, aparentemente nas mesmas
condições, ora ocorre forte corrosão do material em estudo ora a corrosão é
imperceptível;

•

o meio em estudo é bastante complexo e participa ativamente nos processos de
eletrodo, depositando-se sobre a superfície do eletrodo na forma de compostos ricos
em Na, S e O, especialmente para altos valores de sobretensão. Aparentemente, o
eletrólito controla as densidades de corrente que atravessam a interfase. Somente em
condições específicas, não conhecidas até então, é que a densidade de corrente
parece ser controlada pelas reações envolvidas na corrosão do eletrodo de trabalho.
Nestas condições, o material sofre corrosão acentuada.

4.2.3 Ensaios Eletroquímicos - Fase 3
Algumas hipóteses foram levantadas sobre o comportamento das curvas de
polarização obtidas. Primeiramente, pensou-se que estava ocorrendo polarização por
concentração21: devido à condição estacionária (estagnada) adotada, pensou-se que a
variabilidade das curvas obtidas pudesse ser causada pela mudança não-uniforme (entre
21

Esta hipótese foi levantada durante o exame de qualificação juntamente com os membros da banca
examinadora.
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ensaios) das características do eletrólito junto ao eletrodo de trabalho. Por esta razão,
uma série de curvas (dez no total) foi levantada com o aço CA-15 com rotação
controlada do eletrodo de trabalho (1200 rpm). Para eliminar a influência da variação da
temperatura ambiente e tentar simular ainda mais as condições de campo, estas curvas
foram levantadas mantendo a temperatura do eletrólito a (50 ± 5)oC, que é a máxima
temperatura de trabalho que a água de processo de uma unidade de craqueamento
catalítico alcança em uma refinaria.
A Figura 4.12 apresenta as curvas de polarização obtidas juntamente com mais
dez curvas realizadas nas mesmas condições de temperatura, porém, sem rotação. Tais
curvas foram levantadas na água de processo do Lote 3.

Figura 4.12 – Curvas de polarização com e sem rotação. Aço CA-15 em água de
processo, Lote 3. A seta verde indica a curva de polarização do eletrodo que
apresentou corrosão. Imagens da superfície deste eletrodo são mostradas na Figura
4.13. Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
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Observando a Figura 4.12, verifica-se que:
•

apesar da água de processo do Lote 3 apresentar composição bem diferente à das
águas do Lote 1 e do Lote 2 e a temperatura de ensaio ser maior do que a dos
ensaios anteriores, as curvas de polarização obtidas, na condição estacionária, eram
muito semelhantes às curvas obtidas na Fase 1 e na Fase 2, inclusive no que se
refere a ordem de grandeza das correntes envolvidas;

•

o comportamento das curvas obtidas na condição estacionária e não-estacionária são
semelhantes, apesar da agitação causar constante perturbação do sistema (oscilação
da corrente), sem no entanto ser a causa da variabilidade encontrada;

•

no caso da condição não-estacionária, também verificava-se ora corrosão do
eletrodo ora não. No entanto, a ocorrência da corrosão era maior no caso da
agitação: em dez curvas levantadas com agitação, seis eletrodos apresentaram
corrosão e, em dez curvas levantadas nas mesmas condições que as anteriores,
porém, sem agitação, apenas dois eletrodos apresentaram corrosão.
A superfície de um dos eletrodos usados para o levantamento das curvas de

polarização com rotação que apresentou corrosão foi examinada após limpeza. A Figura
4.13 mostra a imagem desta superfície observada em um microscópio óptico.
Observando esta Figura, verifica-se que a corrosão é localizada sob uma camada de
produto aderido, características estas muito semelhantes à corrosão observada nos
ensaios sem rotação. A única diferença que se nota é que a agitação determinou um
caminho preferencial, no sentido da rotação, de aderência de produtos ao redor dos
pontos de corrosão.

50x

100x

Figura 4.13 – Imagem da superfície do eletrodo, obtida com microscópio
óptico, que apresentou corrosão após o levantamento da curva de
polarização na condição não-estacionária (indicada com seta na Figura
4.12).
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Uma segunda hipótese levantada22 foi em relação à condutividade do meio:
imaginou-se que a queda ôhmica tivesse influência no comportamento das curvas de
polarização. Para verificar a validade desta hipótese, foram colocadas, na mesma escala,
as curvas de polarização levantadas nas diferentes Fases (Fases 1, 2 e 3 dos ensaios
eletroquímicos) nas quais os eletrólitos com diferentes condutividades foram utilizados
(Lote 1, Lote 2 e Lote 3). A Tabela 4.3 apresenta a condutividade dos três lotes. Pode-se
verificar que há uma grande variação nestes valores.
Tabela 4.3 – Condutividade dos eletrólitos utilizados nas Fases 1, 2 e 3.
ELETRÓLITOS
(ÁGUA DE PROCESSO)

CONDUTIVIDADE
(mS.cm-1)

Lote 1

57,2

Lote 2

44,3

Lote 3

3,75

A Figura 4.14 mostra as curvas obtidas nos três Lotes da água de processo.
Observando as curvas, verifica-se que não há nenhuma correlação direta entre a
densidade de corrente e a condutividade do meio. Se a hipótese levantada fosse
verdadeira, quanto maior a condutividade do meio, menor seria a queda ôhmica e,
conseqüentemente, as densidades de corrente seriam maiores.
Simultaneamente à realização dos ensaios desta Fase, estavam sendo conduzidos
os ensaios de imersão preliminares (Fase 1 dos ensaios de imersão). Nestes ensaios,
conforme será descrito posteriormente, foi verificado que o aço martensítico estudado
apresentava corrosão somente sob os depósitos dos resíduos escuros provenientes da
água de processo. Então, levantou-se a seguinte hipótese: o fato de alguns eletrodos não
apresentarem corrosão, e outros sim, estaria relacionado com a aderência dos resíduos
escuros presentes no eletrólito e esta aderência era aleatória devido ao fato da superfície
do eletrodo estar voltada para baixo. Já foi citado que, durante o levantamento das
curvas, os resíduos escuros presentes no fundo do recipiente subiam e que, às vezes,
ficavam aderidos na superfície do eletrodo de trabalho, que estava voltada para baixo.

22

Esta hipótese também foi levantada durante o exame de qualificação juntamente com os membros da
banca examinadora.
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Figura 4.14 – Curvas de polarização do aço CA-15 em água de processo, Lote 1, 2 e 3.
Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
Para confirmar esta hipótese, novas curvas de polarização foram levantadas,
mantendo a superfície dos eletrodos na posição horizontal, porém, voltada para cima, de
acordo com a Figura 3.7 (c).
Antes da imersão dos eletrodos, a água de processo era agitada para manter em
suspensão os resíduos escuros nela presentes. Estas curvas também foram levantadas
mantendo-se a temperatura de (50 ± 5)°C. No entanto, como o objetivo desta série de
ensaios era levantar a curva com a presença de depósitos, o tempo adotado entre a
imersão do eletrodo de trabalho e o início do levantamento das curvas de polarização foi
maior: nas curvas anteriores este tempo era mantido em dez minutos, sendo ampliado
para uma hora. Durante este tempo, o potencial de corrosão foi monitorado.
Convém esclarecer que a decisão por esperar uma hora foi baseada em um
ensaio preliminar, durante o qual o tempo necessário para a deposição dos resíduos
escuros foi monitorado por cinco dias: verificou-se que após uma hora já ocorria
deposição dos resíduos escuros e que a quantidade depositada não variava com o tempo
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de exposição. Neste ensaio, o potencial de corrosão manteve-se ao redor de –400 mVESC
durante todo o tempo de imersão.
Cinco curvas de polarização foram levantadas. As Figuras 4.15 e 4.16 mostram
os valores de potencial em função do tempo (uma hora) e as curvas de polarização,
respectivamente.

Figura 4.15 – Potencial em função do tempo do aço CA-15 em água de processo,
Lote 3, durante uma hora com a superfície do eletrodo na posição horizontal voltada
para cima.
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Figura 4.16 – Curvas de polarização levantadas após cada curva relacionada na Figura
4.15 do aço CA-15 em água de processo, Lote 3, com a superfície do eletrodo na
posição horizontal voltada para cima. Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
As observações realizadas durante os ensaios da Fase 1 e 2 juntamente com a
observação das curvas das Figuras 4.15 e 4.16 e o exame visual da superfície dos
eletrodos após o levantamento destas curvas permitiram verificar que:
•

tanto a curva da variação do potencial de corrosão como as curvas de polarização
apresentam, ainda, grande variabilidade;

•

em todos os ensaios, nos quais o levantamento das curvas de polarização foi feita
com a superfície dos eletrodos na posição horizontal voltada para cima, verificouse a deposição de resíduos escuros provenientes da água de processo e com corrosão
sob estes depósitos, diferentemente do que se observou nos ensaios realizados com a
superfície dos eletrodos na posição horizontal voltada para baixo, nos quais a
presença de depósitos escuros associada à ocorrência de corrosão era aleatória.
Além disto, nos eletrodos com a superfície voltada para cima, os resíduos
provenientes da água de processo, apesar de depositarem em toda a superfície,
aderiam fortemente em algumas regiões e, justamente nestas regiões, ocorria
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corrosão, sendo os produtos formados (pela mistura dos resíduos depositados e os
produtos da corrosão do aço) mais compactos. Já nos eletrodos voltados para baixo
quando ocorria a aderência dos resíduos escuros à superfície do metal, era
generalizada sendo a corrosão generalizada e os produtos formados (pela mistura
dos resíduos depositados e os produtos da corrosão do aço) eram mais porosos;
•

no ensaio preliminar, realizado antes da última série de ensaios, ficou constatado
que a corrosão ocorria mesmo sem a aplicação de potencial anódico. A Figura 4.17
mostra o aspecto antes e depois da limpeza do eletrodo que foi mantido, durante
cinco dias, apenas imerso na água de processo, a (50 ± 5)°C, sem aplicação de
potencial externo. Ao retirar o eletrodo, verificou-se a presença de produtos
avermelhados na sua superfície. Após submetê-lo à limpeza por imersão em ácido
nítrico, verificou-se forte corrosão sob os produtos avermelhados. Após a limpeza o
mesmo eletrodo foi examinado por MEV e submetido a microanálises por EDS. Os
resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.18 e Tabela 4.4. Observando estes
resultados verifica-se que a corrosão foi localizada e que a limpeza com ácido
nítrico foi capaz de retirar todos os produtos de corrosão visto que a análise por EDS
mostrou que a região atacada apresentava a mesma composição da matriz;

•

não foi verificada nenhuma correlação entre a intensidade da corrosão e a forma ou
a intensidade das densidades de corrente das curvas de polarização feitas com a
superfície dos eletrodos na posição horizontal voltada para cima. Mesmo no
eletrodo em que a curva levantada apresentou os menores valores de densidade de
corrente (CA-15E, curva azul claro da Figura 4.16), verificou-se a ocorrência de
corrosão. Especificamente para este eletrodo foram feitos registros fotográficos. A
Figura 4.19 apresenta imagens da superfície deste eletrodo, onde se observa a
ocorrência de corrosão localizada. Estes resultados diferem daqueles obtidos com a
superfície dos eletrodos na posição horizontal voltada para baixo: nestes a
corrosão, quando ocorria, correspondia às curvas que apresentavam maiores
densidades de corrente. Uma provável explicação deste fato pode ser a seguinte: no
caso em que os produtos formados (pela mistura dos resíduos depositados e os
produtos da corrosão do aço) serem compactos, a passagem da corrente devida à
corrosão é dificultada e, portanto, não detectada pelo potenciostato, ao contrário dos
produtos porosos que permitem a passagem da corrente devida à corrosão, sendo
detectada pelo potenciostato.
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(b)

(a)

Figura 4.17 – Imagem da superfície do eletrodo de aço CA-15 que apresentou corrosão
após imersão na água de processo do Lote 3 durante cinco dias (a) superfície com
depósito (b) superfície após limpeza com ácido nítrico. A seta vermelha indica região
corroída sob o depósito.

2

1

SEI - 15 x

SEI - 200 x

As regiões assinaladas foram analisadas por EDS
Região 1

Região 2

Figura 4.18 – Imagem da região corroída sob depósito, do aço CA-15,
identificada com a seta vermelha na Figura 4.17b.
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Tabela 4.4 – Resultado das análises por EDS da região corroída sob
depósito do aço CA-15 mostrada na Figura 4.17b.
REGIÕES ANALISADAS
REGIÃO 1 (Figura 4.18)
REGIÃO 2 (Figura 4.18)

O
0,80
-

50x

RESULTADOS (% EM MASSA)
Si
Cr
Mn
Fe
Ni
1,04 19,04 1,07 77,53 0,19
1,28 14,20 1,05 83,18 0,29

Mo
0,33
-

200x

Figura 4.19 – Imagem por meio do microscópio óptico da superfície limpa do eletrodo
que apresentou corrosão após o levantamento da curva de polarização do eletrodo CA15E (curva azul clara da Figura 4.16).
4.2.4 Ensaios Eletroquímicos - Fase 4
Apesar dos ensaios eletroquímicos não terem apresentado resultados adequados
para permitir um estudo comparativo de desempenho entre os três aços estudados,
durante o desenvolvimento das diferentes Fases, anteriormente descritas, curvas tinham
sido levantadas também para os aços inoxidáveis dúplex. Assim, acreditou-se ser
conveniente apresentar os resultados obtidos.
A Figura 4.20 mostra as curvas de polarização, para os três aços estudados,
levantadas na água de processo do Lote 2, na temperatura ambiente, e com as
superfícies dos eletrodos de trabalho mantidas na posição horizontal, voltadas para
baixo. Estes eletrodos foram mantidos imersos por 10 minutos em circuito aberto antes
do inicio da polarização. Os eletrodos correspondentes a estas curvas não apresentaram
corrosão com exceção do eletrodo utilizado para o levantamento da curva CA-15A:
neste caso, observou-se, na curva de polarização, um disparo da corrente e, na superfície
do eletrodo, a presença de produto escuro aderido e corrosão sob este produto.
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A

Figura 4.20 – Curvas de polarização potenciodinâmicas dos três aços estudados na
água de processo do Lote 2. Eletrodos mantidos na posição horizontal, com superfície
voltada para baixo, temperatura ambiente. Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
As Figuras 4.21 e 4.22 mostram os valores de potencial em função do tempo
(uma hora) e as curvas de polarização, respectivamente, para os três aços estudados. As
curvas de polarização foram obtidas nas mesmas condições da Fase 3 (item 4.2.3), ou
seja: na água de processo do Lote 3, na temperatura de (50 ± 5)oC e com a superfície do
eletrodo de trabalho mantida na posição horizontal voltada para cima. As curvas
referentes ao aço CA-15 são as mesmas apresentadas nas Figuras 4.15 e 4.16.
Os cinco eletrodos do aço CA-15, conforme já discutido, apresentaram depósitos
escuros e corrosão sob estes depósitos. Já os eletrodos do aço CD4MCu e CD4MCuN
apresentaram uma fina camada de produto escuro, pouco aderente. A remoção desta
camada era feita com facilidade imergindo os eletrodos em água destilada sob agitação
com ultra-som. Após a remoção desta camada, a superfície dos eletrodos apresentava-se
intacta sem sinais de ataque, conservando ainda o brilho metálico e com as marcas do
preparo realizado com lixa de grana 600.
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Observando as curvas apresentadas nas Figuras 4.20 e 4.22, verifica-se que o
perfil das curvas de polarização dos três tipos de aços é semelhante e que há uma
tendência do aço CD4MCuN apresentar densidades de correntes maiores. As curvas de
polarização não refletiram a tendência à corrosão dos aços: para os eletrodos de aço CA15, que foram os únicos que apresentaram corrosão, observaram-se valores de corrente
intermediários entre os do aço CD4MCu e CD4MCuN. Não se tem idéia das razões
desta tendência.

Figura 4.21 – Potencial levantado para os três aços estudados em água de processo,
Lote 3, durante uma hora com a superfície dos eletrodos na posição horizontal
voltada para cima.
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Figura 4.22 – Curvas de polarização dos três aços estudados em água de processo,
Lote 3, com a superfície do eletrodo na posição horizontal voltada para cima.
Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
Com os resultados obtidos nas diferentes Fases dos ensaios eletroquímicos
apresentados até agora, ficou claro que não se consegue comparar a resistência à
corrosão entre os aços estudados na água de processo de unidades de craqueamento
catalítico de refinarias, adotando como metodologia o levantamento de curvas de
polarização. No entanto, diversos pesquisadores, apresentados na revisão da literatura
(WILMS et al., 1993; ONO, 1995; GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996;
KOBAYASHI;

WOLYNEC,

1999;

ZHANG;

MAGNABOSCO;

ALONSO-

FALLEIROS, 2003; ZHAO; JIANG, 2005; LOTHONGKUM et al., 2006) compararam
o desempenho de diferentes aços inoxidáveis em meios simulando a água de exploração
e transporte de petróleo. Assim, uma última dúvida que surgiu foi a possibilidade de
estar se cometendo algum erro sistemático na metodologia adotada no presente trabalho.
Para tentar sanar esta dúvida, curvas de polarização foram levantadas em meios
cloretados semelhantes aos meios utilizados nos trabalhos apresentados e discutidos na
revisão da literatura. O meio selecionado foi a solução a 3,5% de NaCl. Estas curvas

118
foram levantadas com o eletrodo em posição horizontal face voltada para cima, a
temperatura ambiente. A Figuras 4.23 apresenta as curvas levantadas. Verifica-se que o
perfil das curvas de polarização dos três aços é típico de um aço inoxidável susceptível
à corrosão por pite, sendo que, nos aços dúplex além da corrosão por pite também
ocorre o desprendimento do oxigênio. De fato, observando a superfície dos três aços
após o levantamento das curvas, verificou-se a formação de pites (Figura 4.24). Além
disto, os resultados mostram claramente a menor resistência à corrosão do aço
inoxidável martensítico (Ep = - 210 mVECS), seguida pelo aço inoxidável CD4MCu e
finalmente pelo aço CD4MCuN (apesar dos potenciais de pite serem próximos, o aço
CD4MCuN apresentou menor densidade de corrente de passivação).
Face ao exposto, pode-se realmente concluir que, em água de processo da
unidade de craqueamento catalítico de uma refinaria, não se pode lançar mão de curvas
de polarização para estudar o desempenho relativo de diferentes aços inoxidáveis.

Figura 4.23 – Curvas de polarização dos três aços estudados em solução a 3,5 % NaCl,
com a superfície do eletrodo na posição horizontal voltada para cima. Velocidade de
varredura 1 mV.s-1.
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Eletrodo CA-15, após o levantamento da
curva de polarização mostrada na Figura 4.23.
Após limpeza – 50x

Eletrodo CD4MCu, após o levantamento da
curva de polarização mostrada na Figura 4.23.
Após limpeza – 50x

Eletrodo CD4MCuN, após o levantamento da
curva de polarização mostrada na Figura 4.23.
Após limpeza – 50x

Figura 4.24 – Imagem por microscopia óptica, dos eletrodos dos três aços estudados
após o levantamento das curvas apresentadas na Figura 4.23.
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4.3 Ensaio de imersão
Os ensaios de imersão foram conduzidos em duas Fases e foram fundamentais
para a conclusão do estudo. A Fase 1 consistiu na realização de ensaios de imersão
gravimétricos para determinar a perda de massa e os ensaios de corrosão em fresta. A
Fase 2 foi estruturada com base nos resultados obtidos na Fase 1, tendo sido
introduzidas modificações, buscando acelerar o processo corrosivo. Para isto, os ensaios
de imersão foram realizados controlando a temperatura da água de processo, o
posicionamento e a distribuição dos corpos-de-prova no recipiente de ensaio.
4.3.1 Ensaios de imersão - Fase 1
Estes ensaios de imersão foram conduzidos com os três materiais estudados,
seguindo os procedimentos apresentados para a Fase 1 dos ensaios de imersão, na
metodologia. A Figura 4.25 mostra o aspecto dos corpos-de-prova e o recipiente de
ensaio de perda de massa. As Figuras 4.26 e 4.27 apresentam o aspecto dos corpos-deprova e do ensaio para o estudo da corrosão em fresta.

(a)

(b)

Figura 4.25 – Ensaio de imersão para determinação
da perda de massa. (a) corpo-de-prova (b) ensaio
em andamento.
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Figura 4.26 – Corpo-de-prova
do ensaio de corrosão em fresta.

Figura 4.27 – Ensaio de corrosão em fresta em andamento.
Os ensaios da Fase 1 foram realizados em água de processo do Lote 1, durante
um período de 70 dias, a temperatura ambiente, com a superfície dos corpos-de-prova
polida, com exceção a das faces menores.
Tanto no ensaio de imersão gravimétrico como no de corrosão em fresta,
nenhuma diferença significativa foi observada entre os valores da massa e das
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dimensões dos corpos-de-prova obtidos antes e depois da exposição dos mesmos na
água de processo. Por esta razão, o propósito de determinar a perda de massa foi
desconsiderado.
O exame visual detalhado dos corpos-de-prova dos três aços estudados
submetidos tanto ao ensaio de imersão gravimétrico como ao ensaio de corrosão em
fresta revelou:
•

deposição de resíduos escuros presentes na água de processo sobre a superfície
voltada para cima das faces menores (bordas superiores não-polidos) dos corpos-deprova submetidos ao ensaio de imersão gravimétrica (borda indicada com seta
vermelha na Figura 4.25a). A deposição de resíduos escuros também ocorreu na
superfície dos corpos-de-prova exposta ao meio na posição vertical, porém, em
quantidade muito menor;

•

deposição de resíduos escuros presentes na água de processo sobre a superfície
voltada para cima dos corpos-de-prova submetidos aos ensaios de corrosão em
fresta (superfície indicada com seta vermelha na Figura 4.26). A quantidade de
resíduos depositados era muito maior nestes corpos-de-prova do que nas bordas
superiores dos corpos-de-prova dos ensaios de imersão gravimétricos, fato devido à
maior área exposta ao meio na posição horizontal voltada para cima. Não havia
deposição de produtos escuros dentro da fresta e nem sinais de corrosão. Cabe
enfatizar que foi verificado que a água de processo estava passando pelas ranhuras
do dispositivo, fato constatado pela observação da superfície molhada do metal
dentro da fresta;

•

a camada de depósitos escuros presentes na superfície dos corpos-de-prova do aço
CA-15 era muito mais aderente do que aquela presente na superfície dos corpos-deprova dos aços CD4MCu e CD4MCuN. Os resíduos presentes na superfície dos
aços dúplex eram facilmente removidos por meio da imersão em água destilada
submetida à agitação com ultra-som. Já os resíduos presentes na superfície do aço
CA-15 eram fortemente aderidos não sendo possível sua remoção nem mesmo com
esfregamento com chumaços de algodão embebidos em álcool e nem por meio de
imersão em ácido nítrico concentrado submetido à agitação com ultra-som.
Todos os corpos-de-prova submetidos aos ensaios de imersão (gravimétricos e

corrosão em fresta) foram submetidos à limpeza por imersão em ácido nítrico
concentrado agitado com ultra-som durante dez minutos. Após a limpeza, lavagem com
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água corrente e secagem, a superfície dos mesmos foi inspecionada a olho desarmado e,
em seguida, submetida a exames no MEV e microanálises por EDS.
O exame visual mostrou claramente que o aço CA-15 sofreu corrosão acentuada
em todos os locais onde ocorreu deposição dos resíduos escuros, uma vez que
juntamente com os produtos escuros era possível observar a presença de produtos
avermelhados típicos de produtos de corrosão do Fe. Dentro das frestas e nas superfícies
sem resíduos escuros aderidos, não havia sinais de ataque. A Figura 4.28 mostra
imagens, obtidas no MEV, de regiões onde a camada escura se manteve aderida mesmo
após a limpeza da superfície. Pode-se verificar a presença de produtos escuros aderidos
à superfície. Em algumas regiões estes produtos foram destacados, provavelmente pela
ação da limpeza com ácido nítrico. Verifica-se também que a camada de produtos
apresenta-se totalmente trincada.
Algumas regiões das imagens mostradas na Figura 4.28 foram submetidas à
análise qualitativa e semiquantitativa por EDS. Os resultados obtidos estão apresentados
nas Figuras 4.29 a 4.31 e nas Tabelas 4.5 a 4.7. Observando os resultados apresentados,
verifica-se:
•

os locais sem produtos aderidos e aqueles em que os produtos aderidos foram
destacados com a limpeza apresentam composição química da matriz martensítica;

•

os produtos escuros aderidos são ricos em O e Cr, contendo ainda Si, S e Fe. Estes
resultados, associados ao fato de ter sido constatada a presença de produtos de
corrosão do aço pouco aderentes, leva a supor que durante o processo de corrosão os
produtos da corrosão do cromo ficam fortemente aderidos juntamente com os
produtos escuros provenientes do meio e os de ferro, fracamente aderidos, são
lixiviados para o meio.
Para constatar a ocorrência da corrosão sob os depósitos escuros e ter uma idéia

da profundidade desta corrosão, um corpo-de-prova com produtos aderidos foi fraturado
após imersão em gelo seco. A Figura 4.32 mostra imagens da superfície de fratura
obtida no MEV, evidenciando a ocorrência de corrosão localizada onde se verifica a
existência de cavidades no material ensaiado justamente nos pontos onde a camada
escura proveniente do meio adere. Os produtos de corrosão, misturados com os
produtos escuros provenientes do meio, aderem tão fortemente, que mesmo depois da
limpeza em ácido nítrico, eles ficam aprisionados dentro das cavidades formadas pela
corrosão. Convém citar, que antes do início da corrosão, os produtos aderidos sobre a
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superfície dos corpos-de-prova de aço CA-15 podiam ser facilmente removidos. A
dificuldade da remoção somente ocorre depois do início da corrosão.
Além disso, verifica-se pela Figura 4.32 claramente que as trincas existentes nos
produtos aderidos (observadas nas imagens de topo mostradas na Figura 4.28)
estendem-se até a interface substrato/produto aderido, o que leva a supor que, a despeito
da presença de produtos fortemente aderidos nas regiões com corrosão, estes não
apresentam caráter protetor, pois permitem o acesso do meio à superfície do metal.
A profundidade de penetração da corrosão localizada mostrada na Figura 4.32a
foi estimada, tendo sido constatado que a corrosão no local medido penetrou 37% da
espessura do corpo-de-prova durante os 70 dias de ensaio.
Para os aços inoxidáveis dúplex CD4MCu e CD4McuN, o mesmo procedimento
foi adotado para a investigação da corrosão no material, realizando exames por MEV e
análises por EDS na superfície dos corpos-de-prova após a limpeza. Nestes aços, ao
contrário do aço CA-15, não foi formada uma camada aderente na superfície e nem foi
verificada ocorrência de corrosão. Os produtos escuros provenientes do meio
depositados nas superfícies horizontais voltadas para cima podiam ser facilmente
removidos por imersão em água destilada sob agitação por ultra-som. Entretanto,
quando observado com aumento muito grande verificava-se um leve manchamento da
superfície sem sinais de corrosão.
As Figuras 4.33 e 4.34 mostram imagens da superfície destes aços após limpeza
também com ácido nítrico, juntamente com resultados de análises realizados por EDS.
Pode-se verificar que não há sinais de ataque mesmo das inclusões de alumínio
presentes originalmente nestes aços (ver item 4.1). A análise realizada em resíduos
presentes em algumas regiões da superfície destes aços mostrou tratar-se de resíduos
provenientes do meio e que não foram removidos pela limpeza com ácido nítrico.
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(a) BEI - 50 x

(b) BEI - 100 x – inclinado a 45o

(c) BEI - 100 x – inclinado a 45o

(d) SEI – 100x - inclinado a 45o

(e) BEI - 500 x – inclinado a 45o

(f) SEI – 500x - inclinado a 45o

Figura 4.28 – Imagens obtidas no MEV da superfície de um dos corpos-de-prova
do aço CA-15 exposto à água processo, Lote 1, durante 70 dias, após sua limpeza
com ácido nítrico concentrado.
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BEI - 50 x

As regiões assinaladas foram analisada por EDS
Região 1

Região 2

Figura 4.29 – Resultados da análise qualitativa por EDS da
superfície de um dos corpos-de-prova do aço CA-15 exposto à
água processo, Lote 1, durante 70 dias, após sua limpeza com
ácido nítrico concentrado (mesma da Figura 4.28a).
Tabela 4.5 – Resultado das análises semiquantitativa por EDS dos pontos
assinalados na Figura 4.29 – CA-15
REGIÕES
ANALISADAS
REGIÃO 1
(Figura 4.29)
REGIÃO 2
(Figura 4.29)

ELEMENTOS (% EM MASSA)
Si
S
Al

O

Na

26,79

-

6,95

4,62

37,01

2,89

2,07

4,88

Cr

Fé

0,57

43,81

17,26

-

25,85

27,29
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BEI - 500x

Região 1

Região 2

Figura 4.30 – Resultados da análise qualitativa por EDS da
superfície de um dos corpos-de-prova do aço CA-15 exposto à água
processo, Lote 1, durante 70 dias, após sua limpeza com ácido
nítrico concentrado (mesma da Figura 4.28e).

Tabela 4.6 – Resultado das análises semiquantitativa por EDS dos pontos assinalados
na Figura 4.30 – CA-15.
REGIÕES
ANALISADAS
REGIÃO 1
(Figura 4.30)
REGIÃO 2
(Figura 4.30)

ELEMENTOS (% EM MASSA)
Si
S
Ni
Cr

O

Al

35,33

0,40

1,60

7,19

1,27

-

-

1,82

0,71

-

Fe

Mn

31,19

23,02

-

16,84

79,65

0,98
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SEI - 100x

Região 1

Região 2

Região 3

Figura 4.31 – Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície
de um dos corpos-de-prova do aço CA-15 exposto à água processo, Lote
1, durante 70 dias, após sua limpeza com ácido nítrico concentrado
(mesma da Figura 4.28d).
Tabela 4.7 – Resultado das análises por EDS da superfície do corpo de prova
após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 1.
REGIÕES ANALISADAS

O

ELEMENTOS (% EM MASSA)
Si
S
Ni
Cr

Fe

REGIÃO 1 (Figura 4.31)

47,04

1,04

7,41

0,09

24,79

19,63

REGIÃO 2 (Figura 4.31)

9,24

1,73

2,51

-

18,19

68,33

REGIÃO 3 (Figura 4.31)

-

2,27

-

-

15,35

82,38

129

(a) BEI – 40x

(b) SEI – 40x

(c) BEI – 50x – inclinado 25o

(d) SEI – 50x – inclinado 25o

(e) BEI – 200x

(f) SEI – 200x

(g) BEI – 1000x

(h) SEI – 5000x

Figura 4.32 – Imagem no MEV da superfície da fratura de um dos corpos-de-prova
do aço CA-15 exposto à água processo, Lote 1, durante 70 dias, após sua limpeza.
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BEI - 2500x

Região 1

Região 2

Região 3

Figura 4.33 – Resultados da análise qualitativa por EDS da
superfície de um dos corpos-de-prova do aço CD4MCu
exposto à água processo, Lote 1, durante 70 dias, após sua
limpeza com ácido nítrico concentrado.
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BEI -1000x

Região 1

Região 2

Região 3

Região 4

Região 5

Figura 4.34 – Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície de
um dos corpos-de-prova do aço CD4MCuN exposto à água processo, Lote
1, durante 70 dias, após sua limpeza com ácido nítrico concentrado.
4.3.2 Ensaios de imersão - Fase 2
Com base nos resultados dos ensaios de imersão obtidos na Fase 1, foi
estabelecido um novo procedimento de ensaio de imersão, o qual foi descrito na
metodologia. As principais modificações foram:
•

aumento da temperatura de ensaio para (50 ± 5)°C, visando aproximar a temperatura
de ensaio à temperatura da água de processo das refinarias e com isto acelerar o
processo corrosivo;

•

modificação do preparo da superfície (polida na Fase 1 e fresada na Fase 2), visando
aumentar a aderência dos resíduos escuros provenientes da água de processo;
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•

posicionamento da metade dos corpos-de-prova no fundo do recipiente de ensaio,
com a superfície de maior área na posição horizontal, procurando com isto favorecer
a deposição dos resíduos escuros presentes na água de processo sobre a sua
superfície. A outra metade dos corpos-de-prova foram mantidos na posição vertical,
pendurados por meio de um fio de náilon.
A idéia era simular as condições do processo e comparar os resultados entre os

três tipos de aço em estudo.
Todos os corpos-de-prova foram devidamente identificados (CA-15 numerados
de 1 a 28; CD4MCu de 1 a 25 e o CD4MCuN de 1 a 20) e fotografados antes do início
dos ensaios. O aspecto da superfície dos corpos-de-prova desta fase está apresentado
nas Figuras 4.35, 4.36 e 4.37, nas quais se verificam claramente as marcas deixadas pela
fresa. Nesta Fase, a água de processo utilizada foi a do Lote 3, o qual apresentava menor
condutividade e menor concentração de sulfetos, amônia e cloretos do que as águas dos
Lotes 1 e 2.

Figura 4.35 – Aspecto de um dos
corpos-de-prova de aço CA-15
antes do início do ensaio de
imersão da Fase 2 – Água de
processo, Lote 3.
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Figura 4.36 – Aspecto de um dos
corpos-de-prova de aço CD4MCu
antes do início do ensaio de
imersão da Fase 2 – Água de
processo, Lote 3.

Figura 4.37 – Aspecto de um dos
corpos-de-prova de aço CD4MCuN
antes do início do ensaio de imersão
da Fase 2 – Água de processo,
Lote 3.

Conforme foi descrito na metodologia, foram realizadas três retiradas, após 30
dias, 60 dias e 90 dias de imersão.
Na primeira retirada, os corpos-de-prova identificados como aço CA-15 (no 5,
no 9 e no 17), aço CD4MCu (no 6 e no 17) e o aço CD4MCuN (no 7) foram retirados.
Todos eles estavam expostos na posição horizontal, no fundo do recipiente, com uma
das faces para cima, conforme posição 1 da Figura 3.13. O exame visual dos recipientes
de ensaio mostrou a presença de uma camada de resíduos escuros, provenientes da água
de processo, cobrindo totalmente o fundo do recipiente, incluindo a superfície dos
corpos-de-prova que estavam aí colocados. Um exame mais detalhado, mostrou que
sobre a superfície dos corpos-de-prova de CA-15, a camada escura apresentava-se um
pouco avermelhada e era mais consistente ao tato. Já na superfície dos corpos-de-prova
dos aços dúplex, a camada escura apresentava exatamente a mesma aparência dos
resíduos escuros presentes na água de processo.
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A superfície de todos os corpos-de-prova foi submetida à limpeza por imersão
em ácido nítrico concentrado agitado com ultra-som, por dez minutos. Após a limpeza,
a superfície de todos os corpos-de-prova do aço CA-15 apresentavam pontos escuros,
sendo a incidência destes pontos maior na superfície voltada para cima e nas bordas,
conforme pode ser visto na Figura 4.38. Já a superfície dos aços dúplex apresentava
manchas escuras, também puntiformes apenas na face voltada para cima (ver Figuras
4.39 e 4.40).

(a) CA-15 (no 5) – superfície voltada para cima

(b) CA-15 (no 5) – superfície voltada para baixo

(c) CA-15 (no 17) – superfície voltada para cima

(d) CA-15 (no 17) – superfície voltada para
baixo

Figura 4.38 – Aspecto de dois dos corpos-de-prova, após limpeza, de aço CA-15
após 30 dias de imersão na água de processo Lote 3 – Ensaios de imersão Fase 2

135

(a) CD4MCu (no 6) – superfície voltada para
cima

(b) CD4MCu (no 6) – superfície voltada para
baixo

Figura 4.39 – Aspecto de dois dos corpos-de-prova, após limpeza, de aço CD4MCu
após 30 dias de imersão na água de processo Lote 3 – Ensaios de imersão Fase 2

(a) CD4MCuN (no 7) – superfície voltada para
cima

(b) CD4MCuN (no 7) – superfície voltada para
baixo

Figura 4.40 – Aspecto de dois dos corpos-de-prova, após limpeza, de aço CD4MCuN
após 30 dias de imersão na água de processo Lote 3 – Ensaios de imersão Fase 2
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As superfícies dos três corpos-de-prova do aço CA-15 e as de um corpo-deprova de cada um dos aços dúplex foram submetidas, após limpeza, a exames por MEV
e a análises por EDS. No caso do CA-15, todos os corpos-de-prova apresentaram
resultados semelhantes. Por esta razão, será apresentada parte dos mesmos.
As Figuras 4.41 e 4.42 e as Tabelas 4.8 e 4.9 mostram os resultados obtidos para
o aço CA-15. Observa-se que foram obtidos os mesmos resultados aos dos ensaios da
Fase 1: nas regiões de coloração mais clara, a composição é do próprio substrato e, nas
regiões mais escuras, obteve-se uma proporção significativa de Cr e O, com presença
ainda de Si, S e Fe. Estes resultados corroboram a hipótese levantada que os produtos da
corrosão do cromo ficam fortemente aderidos juntamente com os produtos escuros
provenientes do meio e os produtos da corrosão do ferro, fracamente aderidos, são
lixiviados para o meio. Um fato que chama mais a atenção nestes resultados é a
presença de maiores teores de Si, em alguns pontos analisados (14,38% e 18,79% nas
regiões 1 e 2 da Figura 4.42a, respectivamente, ver Tabela 4.9). A presença deste
elemento deve-se ao meio, conforme será verificada na análise realizada nos resíduos
escuros, após a segunda retirada (a ser apresentada mais adiante).
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2
1

(a) CA-15 (no 5) – superfície voltada para cima
BEI - 25 x

(b) CA-15 (no 5) – superfície voltada para cima.
Detalhe do Ponto 1 da imagem (a). BEI - 200 x

As regiões assinaladas foram analisadas por EDS
Região 1

Região 1

Região 2

Região 2

Figura 4.41 – Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície do corpo-deprova no 5, após sua limpeza. Aço CA-15 em água de processo, Lote 3. A seta vermelha
indica a extremidade do corpo-de-prova.

Tabela 4.8 – Resultado das análises por EDS da superfície do corpode-prova aço CA-15 no 5 após limpeza, ensaio na água de processo
do Lote 3.
REGIÕES ANALISADAS

ELEMENTOS (% EM MASSA)
O

Al

Si

S

Cr

Fe

REGIÃO 1 (Figura 4.41a)

31,43

0,43

4,61

5,00

52,12

6,41

REGIÃO 2 (Figura 4.41a)

-

-

1,82

0,60

21,85

75,74

REGIÃO 1 (Figura 4.41b)

-

-

1,61

0,71

26,72

70,96

REGIÃO 2 (Figura 4.41b)

29,09

0,44

4,88

4,88

53,73

6,98
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1

2
1
3
3

(a) CA-15 (no 9) – superfície voltada para cima
BEI - 50 x

2

(b) CA-15 (no 9) – superfície voltada para baixo
BEI - 100 x

As regiões assinaladas foram analisadas por EDS
Região 1

Região 1

Região 2

Região 2

Região 3

Região 3

Figura 4.42 – Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície do corpo-deprova no 9, após sua limpeza. Aço CA-15 em água de processo, Lote 3. A seta
vermelha indica a extremidade do corpo-de-prova.
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Tabela 4.9 – Resultado das análises por EDS da superfície do corpo-de-prova de
aço CA-15 no 5 após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.
REGIÕES
ANALISADAS

ELEMENTOS (% EM MASSA)
O

Na

Mg

Al

Si

S

Ca

Cr

Mn

Fe

Ni

REGIÃO 1
(Figura 4.42a)

-

0,67

-

-

14,38

5,07

1,78

32,94

-

45,16

-

REGIÃO 2
(Figura 4.42a)

-

-

0,49

0,19

18,79

6,53

2,41

54,06

-

14,63

2,90

REGIÃO 3
(Figura 4.42a)

-

-

-

-

2,02

-

-

14,82

1,22

81,94

-

REGIÃO 1
(Figura 4.42b)

17,74

21,76

-

0,67

1,90

-

2,06

7,08

-

35,44

9,04

REGIÃO 2
(Figura 4.42b)

20,87

1,57

-

0,63

1,20

0,63

0,75

10,21

-

53,22

9,07

REGIÃO 3
(Figura 4.42b)

24,97

5,59

-

-

0,99

0,98

0,66

8,28

-

44,58

11,31

Conforme já citado, buscou-se analisar também os corpos-de-prova de aço
inoxidáveis dúplex CD4MCu e CD4MCuN submetidos à mesma condição do aço
CA-15.
No caso do aço CD4MCu, as regiões com as manchas puntiformes escuras
mostradas na Figura 4.39 foram analisadas. A Figura 4.43 e a Tabela 4.10 mostram as
imagens de uma destas manchas no MEV, com dois aumentos e os resultados da análise
semiquantitativa por EDS, respectivamente. Observando estas imagens verifica-se que
as manchas apresentam características bastante diferentes aos pontos escuros
observados no aço CA-15, sendo nitidamente superficiais dando a impressão de que são
decorrentes da deposição dos resíduos escuros provenientes do meio, não se verificando
nenhum sinal de ataque ao aço. De fato, a análise da Região 1 da Figura 4.43a indicou
um teor elevado de O e Si. Isto leva a supor que resíduos provenientes do meio, ricos
em Si, estão depositados sobre a superfície23.
A Figura 4.44 mostra detalhe de uma mancha presente na superfície do corpode-prova no 6, também do aço CD4MCu. Observando os resultados da análise
semiquantitativa apresentada na Tabela 4.11, verifica-se alto teor de C, o que leva a
concluir que se trata de um resíduo orgânico proveniente do meio.

23

A presença deste elemento deve-se ao meio, conforme será verificada na análise realizada nos resíduos
escuros, após a segunda retirada (a ser apresentada mais adiante).
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2

1

1
(a) CD4MCu (no 17) – superfície voltada para
cima BEI - 250 x

(b) CD4MCu (no 17) – superfície voltada para
cima BEI - 850 x

As regiões assinaladas foram analisadas por EDS
Região 1 (b)

Região 1 (a)

Região 2 (b)

Figura 4.43 – Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície do corpo-deprova no 17, após sua limpeza, do aço CD4MCu em água de processo, Lote 3.
Tabela 4.10 – Resultado das análises por EDS da superfície do corpo-de-prova aço
CD4MCu no 17 após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.
REGIÕES
ANALISADAS

ELEMENTOS (% EM MASSA)
O

Al

Si

S

Cl

Cr

Ni

Fe

Cu

REGIÃO 1
(Figura 4.43a)

7,44

0,17

7,92

1,41

0,28

23,87

4,67

51,93

2,3

REGIÃO 1
(Figura 4.43b)

6,14

-

6,97

1,18

-

24,68

4,38

56,66

-

REGIÃO 2
(Figura 4.43b)

-

-

1,63

1,81

-

29,24

4,88

59,72

2,72
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CD4MCu (no 16)
superfície voltada para cima
BEI - 500 x

As regiões assinaladas foram analisadas por EDS
Região 1

Região 2

Figura 4.44 – Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície do
corpo-de-prova no 6, após sua limpeza, do aço CD4MCu em água de
processo, Lote 3.
Tabela 4.11 – Resultado das análises por EDS da superfície do corpo-de-prova aço
CD4MCu no 6 após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.
REGIÕES
ANALISADAS

ELEMENTOS (% EM MASSA)
C

Na

Ni

Al

Si

S

Ca

Cr

K

Fe

Cu

Cl

REGIÃO 1 (Figura 4.44)

90,28

0,38

-

0,26

0,32

1,85

2,31

0,83

0,49

1,74

-

1,53

REGIÃO 2 (Figura 4.44)

-

-

5,14

-

1,50

1,21

-

29,67

-

60,14

2,33

-
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Resultados semelhantes foram verificados nas análises do aço CD4MCuN. A
Figura 4.45 apresenta a imagem no MEV de uma das regiões com as manchas
puntiformes escuras mostradas na Figura 4.40 do corpo-de-prova no 7. A análise por
EDS destas manchas, mostrou que as mesmas são produtos de origem da água de
processo que aderiram a superfície e são ricos em Na e Cl.
A conclusão desta primeira amostragem dos ensaios de imersão da Fase 2 pode
ser resumida da seguinte forma:
•

em todos os materiais ocorreu a deposição de uma camada oriunda da água de
processo sobre a superfície dos corpos-de-prova;

•

a camada aderida sobre os corpos-de-prova do aço CA-15 não pôde ser removida,
mesmo após a limpeza, fato já verificado na Fase 1 dos ensaios de imersão para este
aço;

•

a camada aderida na superfície dos corpos-de-prova dos aços dúplex, apesar de
apresentarem uma aderência menor do que a observada para o aço CA-15, também
não pôde ser totalmente retirada, mesmo usando ácido nítrico, diferentemente do
que tinha sido verificado na Fase 1 para estes aços. Muito provavelmente, a
rugosidade maior da superfície dos corpos-de-prova favoreceu a aderência dos
produtos provenientes do meio;

•

no aço CA-15 foi observada ocorrência de corrosão localizada sob a camada escura
aderida, com um produto de corrosão rico em Cr e O;

•

nos aços dúplex, CD4MCu e CD4MCuN, não se verificou nenhum indicio de
corrosão no período de imersão de 30 dias, embora se tenha observado a deposição e
aderência de produtos ricos em elementos que compõem a água de processo.
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2
1

CD4MCuN (no 7)
superfície voltada para cima
BEI - 500 x

3

Região 1

Região 2

Região 3

Figura 4.45 – Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície do
corpo-de-prova no 7, após sua limpeza, do aço CD4MCuN em água de
processo, Lote 3.
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Tabela 4.12 – Resultado das análises por EDS da superfície do corpo-de-prova aço
CD4McuN no 7 após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.
REGIÕES
ANALISADAS

ELEMENTOS (% EM MASSA)
O

Na

Cl

Si

S

Ca

Cr

K

Fe

Ni

REGIÃO 1
(Figura 4.45)

-

37,35

61,51

-

-

-

0,66

0,47

-

-

REGIÃO 2
(Figura 4.45)

6,29

9,82

1,87

1,06

1,40

0,85

24,17

2,05

48,18

4,32

REGIÃO 3
(Figura 4.45)

-

31,61

41,57

0,69

0,35

-

7,43

4,70

13,64

-

Dando andamento à seqüência dos ensaios de imersão da Fase 2, foi retirado
mais um lote de corpos-de-prova colocados no fundo dos recipientes de ensaio após
completado 60 dias e um outro após 90 dias, sendo neste último caso retirados também
todos os corpos-de-prova suspensos com fio de náilon. Nestas retiradas, verificou-se a
presença de uma camada espessa de produtos avermelhados, presente no fundo dos
recipientes de ensaio onde estavam os corpos-de-prova do aço CA-15. Já o aspecto dos
recipientes de ensaio dos aços dúplex era semelhante ao aspecto observado após 30 dias,
isto é, presença de uma camada de produtos escuros no fundo do recipiente de ensaio.
Após a retirada dos corpos-de-prova dos recipientes de ensaio, os mesmos foram
examinados visualmente, antes da limpeza. Verificou-se presença de produtos
avermelhados sobre o aço CA-15 e manchas escuras (poucas) sobre os aços dúplex.
Após a limpeza com ácido nítrico, verificou-se forte corrosão dos corpos-de-prova do
aço CA-15. Os aços dúplex não apresentaram nenhum sinal de corrosão. As Figuras
4.46 a 4.48 mostram o aspecto dos corpos-de-prova após 60 dias de imersão, antes e
após limpeza com ácido nítrico, e as Figuras 4.49 a 4.51 apresentam as mesmas imagens
após 90 dias. Convém citar, que os corpos-de-prova suspensos com fio de náilon
apresentaram um comportamento semelhante ao colocados no fundo do recipiente,
porém, a intensidade da deposição de resíduos escuros era menor e a incidência de
corrosão no aço CA-15 também era menor. Após 60 dias de imersão alguns corpos-deprova foram examinados no MEV e submetidos à análise por EDS, de maneira
semelhante ao que foi feita na primeira retirada. Os mesmos resultados verificados na
Fase 1 e na primeira retirada desta Fase foram observados também nesta segunda
retirada. A título de ilustração alguns resultados da segunda retirada estão apresentados
nas Figuras 4.52 a 4.54 e nas Tabelas 4.12 e 4.13. Na terceira retirada, não se realizaram
mais exames no MEV e análises por EDS.

Antes da limpeza
Superfície voltada para cima

CA-15 no 7

CA-15 no 11

CA-15 no 12

Antes da limpeza
Superfície voltada para baixo

CA-15 no 7

CA-15 no 11

CA-15 no 12

Depois da limpeza
Superfície voltada para cima

CA-15 no 7

CA-15 no 11

Depois da limpeza
Superfície voltada para baixo
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CA-15 no 7

CA-15 no 11

CA-15 no 12

CA-15 no 12

Figura 4.46 – Aspecto dos corpos-de-prova CA-15. Ensaio de imersão Fase 2 – 60 dias.

Após da limpeza
Superfície voltada para cima

Antes da limpeza
Superfície voltada para baixo

Antes da limpeza
Superfície voltada para cima

CD4MCu no 7

CD4MCu no 7

CD4MCu no 7

CD4MCu no 7

CD4MCu no 9

CD4MCu no 9

CD4MCu no 9

CD4MCu no 9
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Figura 4.47 – Aspecto dos corpos-de-prova CD4MCu. Ensaio de imersão Fase 2 – 60 dias.

Após da limpeza
Superfície voltada para baixo

Antes da limpeza
Superfície voltada para cima
Antes da limpeza
Superfície voltada para baixo
Após da limpeza
Superfície voltada para cima

CD4MCuN no 10

CD4MCuN no 10

CD4MCuN no 10

CD4MCuN no 10

CD4MCuN no 6
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CD4MCuN no 6

CD4MCuN no 6

CD4MCuN no 6

Figura 4.48 – Aspecto dos corpos-de-prova CD4MCuN. Ensaio de imersão Fase 2 – 60 dias.

Após da limpeza
Superfície voltada para baixo

CA-15 no 6

Depois da limpeza
Superfície voltada para cima

CA-15 no 6

CA-15 no 6

Depois da limpeza
Superfície voltada para baixo

Antes da limpeza
Superfície voltada para baixo

Antes da limpeza
Superfície voltada para cima
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CA-15 no 6

CA-15 no 18

CA-15 no 18

CA-15 no 23

CA-15 no 23

CA-15 no 18

CA-15 no 23

CA-15 no 18

CA-15 no 23

Figura 4.49 – Aspecto dos corpos-de-prova CA-15. Ensaio de imersão Fase 2 – 90 dias.

Antes da limpeza
Superfície voltada para cima
Antes da limpeza
Superfície voltada para baixo
Após da limpeza
Superfície voltada para cima

CD4MCu no 10

CD4MCu no 10

CD4MCu no 10

CD4MCu no 10

CD4MCu no 14

CD4MCu no 14

CD4MCu no 14

CD4MCu no 14
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Figura 4.50 – Aspecto dos corpos-de-prova CD4MCu. Ensaio de imersão Fase 2 – 90 dias.

Após da limpeza
Superfície voltada para baixo

Antes da limpeza
Superfície voltada para cima
Antes da limpeza
Superfície voltada para baixo
Após da limpeza
Superfície voltada para cima

CD4MCuN no 3

CD4MCuN no 4

CD4MCuN no 4
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CD4MCuN no 3

CD4MCuN no 4

CD4MCuN no 4

CD4MCuN no 3

CD4MCuN no 3

Figura 4.51 – Aspecto dos corpos-de-prova CD4MCuN. Ensaio de imersão Fase 2 – 90 dias.

Após da limpeza
Superfície voltada para baixo
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(a) SEI – 15x

(b) BEI – 15x

(c) BEI – 15x

(d) BEI – 70x

(e) BEI – 30x

(f) BEI – 100x

Figura 4.52 – Imagem no MEV da superfície após sua limpeza, dos corpos-de-prova do
aço CA-15 exposto à água processo, Lote 3, após 60 dias de imersão. As setas e os
círculos vermelhos indicam a extremidade do corpo-de-prova e a região onde a camada
de resíduos destacou-se durante a limpeza.
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(a) CA-15 (no 7) – superfície voltada para
cima BEI - 30 x

(b) CA-15 (no 22) – superfície voltada para
cima BEI - 70 x

As regiões assinaladas foram analisadas por EDS
Região 1

Região 1

Região 2

Região 2

Região 3
-

Figura 4.53 – Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície dos corpos-deprova no 7 e no 22, após sua limpeza, do aço CA-15 em água de processo, Lote 3.

Tabela 4.13 – Resultado das análises por EDS da superfície do corpo-de-prova do aço
CA-15 após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.
REGIÕES ANALISADAS
REGIÃO 1 (Figura 4.53a)
REGIÃO 2 (Figura 4.53a)
REGIÃO 3 (Figura 4.53a)
REGIÃO 1 (Figura 4.53b)
REGIÃO 2 (Figura 4.53b)

O
1,10
31,54
44,26

Si
0,91
0,56
1,14
1,04
4,84

ELEMENTOS (% EM MASSA)
S
Ca
Cr
Mn
Fe
0,16
16,04 1,16 80,37
9,70
1,48
56,71
14,81 1,23 82,33
0,07
0,62 15,07 1,11 82,08
4,92
3,38 30,18
10,78

Ni
0,23
0,47
1,64

Mo
0,03
-
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1

1
(a) CD4MCu (no 21) – superfície
voltada para cima BEI - 100 x

(b) CD4MCuN (no 6) – superfície voltada
para cima BEI - 100 x

As regiões assinaladas foram analisadas por EDS
Região 1

Região 1

Figura 4.54 – Resultados da análise qualitativa por EDS da superfície dos
corpos-de-prova no 21 e no 6 após sua limpeza, dos aços CD4MCu e CD4MCuN
em água de processo, Lote 3.

Tabela 4.14 – Resultado das análises por EDS da superfície dos corpos-de-prova dos
aços CD4MCu e CD4MCuN após limpeza, ensaio na água de processo do Lote 3.
REGIÕES ANALISADAS
REGIÃO 1 (Figura 4.54a)
REGIÃO 1 (Figura 4.54b)

ELEMENTOS (% EM MASSA)
Si
Cr
Mn
Fe
Ni
Cu Mo
0,73 28,68 0,66 60,41 5,29 1,98 2,25
0,90 28,52 0,80 59,83 5,27 2,19 2,49

Resolveu-se explorar uma vista transversal de um dos corpos-de-prova de aço
CA-15 retirado após 60 dias. A Figura 4.55 mostra as imagens do corpo-de-prova
selecionado antes do ensaio, após 60 dias de imersão, sem e com limpeza com ácido
nítrico. As setas vermelhas indicam as regiões examinadas. A Figura 4.56 mostra os
resultados obtidos. Observando as imagens obtidas com diferentes aumentos por
microscopia óptica pode-se observar que a corrosão localizada, além de ser profunda
acaba formando túneis abaixo da superfície do material, esta constatação explica
definitivamente a dificuldade de limpeza e extração de todo produto de corrosão. Por
isto, os ensaios de perda de massa na Fase 1, foram totalmente ineficazes.
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A

B

(a) CA-15 (no 4)
Antes do ensaio

(b) CA-15 (no 4)
Depois do ensaio

(c) CA-15 (no 4)
Depois da limpeza

Figura 4.55 – Imagens da superfície do corpo-de-prova no 4 antes (a), depois (b) do
ensaio e da limpeza (c), após 60 dias de imersão do aço CA-15 em água de processo,
Lote 3. As setas vermelhas indicam as regiões corroídas apresentadas na Figura 4.56.

CA-15 (no 4) 50 x

CA-15 (no 4) 100 x

CA-15 (no 4) 200 x

Exame por microscopia óptica da superfície A do corpo-de-prova no 4, apresentada na Figura 4.55.

CA-15 (no 4) 50 x

CA-15 (no 4) 100 x

CA-15 (no 4) 200 x

Exame por microscopia óptica da superfície B do corpo-de-prova no 4, apresentada na Figura 4.55.

Figura 4.56 – Imagens da superfície A e B do corpo-de-prova CA-15 no 4, depois da
limpeza, apresentado na Figura 4.55. As setas vermelhas mostram as regiões de corrosão
localizada e as setas verdes indicam o papel alumínio usado para envolver a amostra no
embutimento em resina.

155

Na segunda retirada, uma outra análise foi realizada. As amostras analisadas
foram:
•

resíduos presentes no fundo dos recipientes de ensaio dos corpos-de-prova do aço
CA-15: estes produtos eram, na realidade, uma mistura dos produtos de corrosão
avermelhados e os resíduos escuros provenientes da água de processo;

•

resíduos presentes no fundo dos recipientes de ensaio dos aços dúplex: estes eram
constituídos pelos resíduos escuros presentes na água de processo. Como, em ambos
os aços dúplex, os resíduos eram semelhantes, misturaram-se as amostras retiradas
dos recipientes de ensaio de ambos os aços, pois a quantidade presente em cada um
deles era pouca;

•

resíduos escuros da água de processo, Lote 3: cinco litros de água de processo do
Lote 3 foram filtrados e os resíduos foram recolhidos.
Todos esses resíduos foram submetidos à análise qualitativa por espectrometria

de fluorescência de raios X e análise por difratometria de raios X. Os resultados obtidos
estão apresentados na Tabela 4.14.
Tabela 4.15 – Resultados das análises realizadas dos resíduos coletados dos recipientes
de ensaio na segunda retirada e dos resíduos escuros presentes na água de processo do
Lote 3.
AMOSTRAS

FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X

RESÍDUOS DO AÇO
CA-15

Fe, S, Si, Na, Al, Cr, Mg, Ca, Mn, Ba,
P, Zn, K, Ti, Cl, Co, Cu, Sr, Ni

RESÍDUOS DOS AÇOS
DÚPLEX

S, Fe, Si, Al, Na, Mg, Ca, Ba, Zn, P,
K, Ti, Cl, Pb, Cu, Cr, Mn, Ni, Co, Sr

RESÍDUOS ESCUROS
Fe, S, Si, Al, Ca, Na, Mg, Ba, K, Zn,
DA ÁGUA DE
Cu, Ti, P, Cr, Mn, Sr, Ni, Co
PROCESSO DO LOTE 3

DIFRAÇÃO DE RAIOS X
Óxido de ferro III (maghemita)
Óxido básico de ferro III
(akaganeita)
Óxido básico de ferro III (goethita)
Óxido de ferro II (hematita)
Material não cristalino
Possivelmente: silicato básico de
ferro e magnésio
Enxofre
Óxido de silício (quartzo alfa)
Sulfeto de ferro II (troilita)
Óxido de ferro III (hematita)
Material não-cristalino
Óxido de silício (quartzo alfa)
Óxido de ferro III (hematita)
Sulfato de cálcio (anidrita)
Carbonato de cálcio (calcita)
Óxido de ferro III (magnetita)
Enxofre
Sulfeto de ferro II (troilita)
Mineral do grupo dos felspatos
Material não cristalino
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Analisando os resultados apresentados na Tabela 4.15, verifica-se:
•

praticamente todos os elementos e os compostos presentes nos resíduos retirados
dos recipientes onde foram ensaiados os aços dúplex também foram detectados nos
resíduos presentes na água de processo. Isto corrobora os resultados e as conclusões
apresentadas quando da análise da superfície dos corpos-de-prova dos aços dúplex:
os resíduos presentes na superfície destes aços são provenientes da água de
processo;

•

os resíduos escuros presentes na água de processo contêm Si. Este elemento foi
encontrado na superfície de praticamente todos os corpos-de-prova dos ensaios de
imersão, devendo então sua origem estar relacionada com a água de processo;

•

os resíduos retirados dos recipientes, onde foram ensaiados os aços dúplex, contêm
Fe, Cr, Ni e Cu. Poder-se-ia imaginar que estivesse ocorrendo corrosão destes aços.
No entanto, estes mesmos elementos já estavam presentes nos resíduos escuros da
água de processo. Como a superfície dos aços dúplex não apresentou nenhum sinal
de ataque, conclui-se que o Cr, o Fe, o Ni e o Cu detectados são provenientes da
água de processo;

•

os resíduos presentes na superfície do aço CA-15 são constituídos basicamente de
óxidos de ferro, não tendo sido detectado nenhum composto de cromo. Isto também
corrobora com as conclusões já apresentadas: os produtos da corrosão do cromo
ficam fortemente aderidos à superfície dos corpos-de-prova, enquanto que os
produtos da corrosão do ferro são lixiviados par a solução de ensaio;

•

o enxofre elementar foi detectado na água de processo e nos resíduos presentes no
fundo dos recipientes onde foram ensaiados os aços dúplex. Este pode ser um dado
de extrema importância para a elucidação dos mecanismos da corrosão do aço
CA-15: é sabido que a presença de enxofre elementar na superfície do aço-carbono
determina intensa corrosão deste metal (SMITH; CRAIG, 2005; FREITAS, 2006).
Esta pode ser uma explicação da corrosão observada (ver Discussão).

4.4 Ensaios em água sintética
Como não se conseguia reproduzir a corrosão observada na prática e nem a
repetibilidade nos ensaios eletroquímicos, especialmente durante o início das atividades
desenvolvidas, muitos ensaios exploratórios foram realizados na tentativa de estabelecer
as melhores condições de ensaio. Na grande maioria destas tentativas, não se teve
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sucesso e, por esta razão, não foram aqui apresentadas. No entanto, o relato de uma
destas tentativas será apresentado, objetivando registrar o insucesso, pois foi
considerado muito importante.
Na literatura consultada, foi verificada que os ensaios realizados para verificar o
desempenho dos aços inoxidáveis no setor de exploração de petróleo, os pesquisadores
utilizam meios sintéticos que simulam as águas de processo (WILMS et al., 1993;
OLSSON, 1994; ZHENG et al., 1997; GARFIAS-MESIAS; SYKES; TUCK, 1996;
BAILEY; TAN; KINSELLA, 1997; PEREN et al., 2001; MUDALI et al., 2002;
DARAWICKI; MIRAKOWSKI; KRAKOWIAK, 2003; MAGNABOSCO; ALONSOFALLEIROS, 2003; MERELLO et al., 2003; BATISTA; KURI, 2004; JANG; KIM;
LEE, 2005; ZHANG; ZHAO; JIANG, 2005; LOTHONGKUM et al., 2006; MARIANO
et al., 2006). Já no setor de refino de petróleo, estudos semelhantes só foram
encontrados para verificar o desempenho do aço-carbono (MATSUNAMI; KATO;
SUGIMOTO, 1991; CABRERA-SIERRA et al., 2001). Estes estudos prepararam a
água sintética levando em consideração apenas os componentes inorgânicos solúveis,
quais sejam sulfetos, amônia, cloretos e cianetos.
Visando então realizar ensaios semelhantes, resolveu-se utilizar uma água
sintética com composição química tal que representasse os componentes inorgânicos
solúveis da água de processo, em estudo. Como não se tinha dados sobre a presença ou
não de cianetos na água fornecida pela Refinaria, não usou este composto24. Assim,
foram realizadas as seguintes atividades:
•

levantamento de uma curva de polarização em uma água sintética com os
inorgânicos solúveis na mesma composição do Lote 2;

•

ensaios de imersão em uma água sintética na mesma proporção do Lote 3.
Várias curvas de polarização foram levantadas com a água sintética, usando o

aço CA-15, adotando-se as mesmas condições estabelecidas para o Ponto 1 da Fase 2
dos ensaios eletroquímicos (item 4.2.2). A Figura 4.57 mostra uma destas curvas,
juntamente com uma curva deste mesmo aço, porém, obtida na água de processo com
composição semelhante à água sintética preparada (Lote 2). Pode-se verificar que na
água sintética as densidades de corrente são de cinco ordens de grandeza menores do
que as densidades de corrente da água de processo. Convém citar ainda que em todos os
24

Ensaios foram conduzidos com adição de teores de cianetos da mesma ordem de grandeza citados na
literatura, porém, nenhum efeito foi verificado: os ensaios com e sem adição de cianetos forneceram
resultados semelhantes.
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experimentos realizados com a água sintética, não se observou nenhum sinal de
corrosão do eletrodo de trabalho.

Figura 4.57 – Curvas de polarização potenciodinâmicas do aço CA-15 estudados na água
sintética e na água de processo do Lote 2. Eletrodos mantidos na posição horizontal, com
superfície voltada para baixo. Velocidade de varredura 1 mV.s-1.
Apesar do insucesso das tentativas de levantar curvas de polarização com a água
sintética, resolveu-se conduzir ensaios de simples imersão, já que os resultados
conclusivos com água de processo tinham sido obtidos com este tipo de ensaio. Assim,
um corpo-de-prova de cada tipo de aço foi imerso na água sintética de composição
semelhante ao do Lote 3, mantida a (50 ± 5)oC e com a superfície dos corpos-de-prova
voltadas para cima. Após 30 dias de imersão, nenhum ataque foi observado, nem
mesmo na superfície do aço CA-15. Não foi observado também nenhum tipo de
depósito na superfície dos corpos-de-prova.
No entanto, com a verificação da presença de enxofre elementar nos resultados
das análises nos resíduos coletados tanto dos recipientes de ensaio dos aços dúplex
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como nos produtos escuros presentes na água de processo, levantou-se a hipótese de que
a corrosão ocorrida no aço inoxidável martensítico em estudo poderia estar associada à
presença do enxofre elementar na água de processo. Para confirmar esta hipótese, os
ensaios de imersão em água sintética de composição semelhante à do Lote 3, descritos
no parágrafo anterior, foram repetidos, porém agora com adição de enxofre elementar.
Esta adição foi feita de maneira que a superfície dos corpos-de-prova ficasse coberta
com uma camada de enxofre elementar. Após 7 dias de imersão, a olho desarmado,
observou-se na superfície do aço CA-15 pontos avermelhados e, na superfície dos aços
dúplex, apenas a presença da camada original de enxofre elementar sem qualquer outra
alteração. As Figuras 4.58, 4.59 e 4.60 mostram os recipientes de ensaio de imersão e o
aspecto da superfície dos corpos-de-prova após 7 dias de imersão, antes e após a
limpeza. Após a limpeza, a superfície dos corpos-de-prova foi examinada tanto a olho
desarmado como com o auxílio de um microscópio óptico. Estes exames mostraram a
ocorrência de severa corrosão localizada do corpo-de-prova de aço CA-15 e revelaram
que nenhuma alteração ocorreu na superfície dos corpos-de-prova dos aços dúplex.

Figura 4.58 – Ensaio de imersão, com os três materiais
em estudo, na água sintética de composição semelhante à
do Lote 3 com adição do enxofre elementar, mantida a
(50 ± 5)oC e com a superfície dos corpos-de-prova voltada
para cima. A seta vermelha indica o enxofre elementar
(coloração amarela) depositado sobre a superfície dos
corpos-de-prova.
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CA-15

CD4MCu

CD4MCuN

Figura 4.59 – Aspecto da superfície dos corpos-de-prova, antes da limpeza, após a
realização dos ensaios de imersão em água sintética de composição semelhante à do
Lote 3 com a adição do enxofre elementar, mantida a (50 ± 5)oC e com a superfície dos
corpos-de-prova voltadas para cima. Tempo de ensaio: 7 dias

CA-15 200 x

CD4MCu 200 x

CD4MCuN 200 x

Imagem obtida num microscópio óptico da superfície dos corpos-de-prova antes da limpeza.

CA-15 200 x

CD4MCu 200 x

CD4MCuN 200 x

Imagem obtida num microscópio óptico da superfície dos corpos-de-prova após a limpeza.

Figura 4.60 – Imagens da superfície dos corpos-de-prova, antes e após a limpeza, depois
da realização dos ensaios de imersão em água sintética de composição semelhante à do
Lote 3 com a adição do enxofre elementar, mantida a (50 ± 5)oC e com a superfície dos
corpos-de-prova voltadas para cima. Tempo de ensaio: 7 dias
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5

DISCUSSÃO
O objetivo inicial do presente trabalho era verificar o desempenho relativo de

três tipos de aços inoxidáveis por meio de curva de polarização. Esperava-se comparar o
aço martensítico fundido, tradicionalmente utilizado em obturadores de válvulas tipo
gaveta, destinadas às refinarias, com aços inoxidáveis dúplex. A idéia era relacionar o
desempenho dos mesmos com a microestrutura e verificar o efeito benéfico da adição
de N nos aços dúplex, de maneira semelhante aos estudos realizados por outros
pesquisadores em meios cloretados.
No entanto, ao se iniciar o trabalho, verificou-se que, no meio estudado (água de
processo de uma unidade de craqueamento catalítico de uma refinaria), as curvas de
polarização não apresentavam nenhuma correlação com o desempenho dos materiais.
Foi verificado, por meio de uma série de ensaios, tanto eletroquímicos como de simples
imersão, que somente o aço inoxidável martensítico estudado sofria corrosão no meio
considerado e que esta corrosão estava diretamente relacionada com a deposição de
resíduos escuros provenientes da água de processo. Sob estes resíduos, a corrosão era
severa e penetrava no material formando túneis. Para se ter uma idéia da intensidade
desta corrosão, vale a pena citar que, em um ensaio de imersão, conduzido a
temperatura ambiente, a profundidade de ataque atingiu cerca de 40% da espessura do
corpo-de-prova, o que equivale a uma taxa de corrosão de algumas unidades de
milímetros por ano.
A princípio, poder-se-ia pensar que o mecanismo da corrosão era a clássica
corrosão sob depósitos, determinada pela aeração diferencial. No entanto, ensaios de
corrosão em fresta, conduzidos no mesmo meio, mostraram que não houve nenhum
ataque do metal no interior da fresta, o que levou a concluir que nos resíduos escuros
deveria haver algum composto agressivo ao aço martensítico.
Para tentar identificar qual seria o composto responsável pela corrosão
observada, foram realizadas diversas análises semiquantitativas por EDS e análises por
difração de raios X, nos resíduos escuros presentes no meio. Estas análises revelaram a
presença de óxidos e sulfetos de ferro. Muito provavelmente, estes compostos são
produtos de corrosão de equipamentos e de estruturas confeccionadas em metais
ferrosos que entraram em contato com a água de processo, não devendo ter correlação
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com a corrosão observada. Dentre os demais compostos detectados, o que chamou
atenção foi à presença do enxofre elementar, cuja origem não foi investigada neste
trabalho.
Para verificar a possível ação do enxofre elementar, ensaios de simples imersão
foram conduzidos em água sintética preparada com base na composição dos principais
compostos inorgânicos solúveis presentes em um dos lotes coletados da água de
processo (Lote 3), quais sejam: sulfeto, amônia e cloreto. Duas séries de ensaios de
imersão na água sintética foram realizados: uma com e outra sem a adição de enxofre
elementar, composto este insolúvel em água. Esta adição foi feita de maneira a cobrir os
corpos-de-prova dos três aços estudados com uma camada de enxofre elementar. Estes
ensaios mostraram que o enxofre elementar era o responsável pela corrosão do aço
inoxidável martensítico, observada nos ensaios conduzidos com a água de processo,
uma vez que somente na presença deste composto ocorreu a corrosão. Na água de
processo sem a adição de enxofre elementar, o aço inoxidável permaneceu intacto
mesmo após 30 dias de ensaio. Por outro lado, os aços dúplex estudados não
apresentaram nenhum indício de corrosão na água sintética, mesmo na presença de
enxofre elementar.
O enxofre elementar é considerado extremamente agressivo ao aço-carbono e
tem recebido especial atenção de pesquisadores que estudam a corrosão no setor de
extração e transporte de petróleo e gás (SMITH; CRAIG, 2005; FREITAS, 2006).
Segundo os autores citados, o enxofre elementar, por ser um poderoso
despolarizante catódico, pode acelerar significativamente a corrosão do aço-carbono.
Segundo estes autores, a reação catódica responsável por esta corrosão é a seguinte:
S8 + 16e → 8S2-. Para comprovar esta afirmação, foram calculados, por meio da
equação de Nernst, os valores dos potenciais de equilíbrio desta reação e da reação de
corrosão do ferro, nas condições estabelecidas no ensaio, a saber:
•

Condições de ensaio
aS = 1
a S2 − = 0,0005 mol.L−1 (16 mg.L−1 na água de processo do Lote 3)
a Fe = 1
a Fe 2 + = 10 −6 mol.L−1
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•

Cálculo do potencial de equilíbrio da S + 2e ⇔ S2-:
E S / S2 − = E So / S2 − +

a
0,059
log S
2
a S2 −

E S / S2 − = − 0,476 +

•

0,059
1
log
= − 0,379 VEH
2
0,0005

Cálculo do potencial de equilíbrio da Fe2++ 2e ⇔ Fe:
o
EFe 2 + / Fe = EFe
+
2+
/ Fe

a 2=
a 2=
0,059
0,059
o
log Fe EFe 2 + / Fe = EFe
+
log Fe
2+
/ Fe
2
aFe
2
aFe

EFe 2 + / Fe = − 0,447 +

0,059
10 − 6
log
= − 0,624 VEH
2
1

De fato, pode-se verificar que, nas condições de ensaio que simulam as
condições de campo, o potencial de equilíbrio da reação do S + 2e ⇔ S2- é maior do que
o da reação Fe2++ 2e ⇔ Fe, de modo que o enxofre é capaz de oxidar o ferro.
Segundo Smith e Craig (2005), para que a corrosão pelo enxofre elementar
ocorra é imprescindível que haja o contato do enxofre sólido com a superfície do açocarbono. Se, por exemplo, forem injetados no meio hidrocarbonetos capazes de
dissolver o enxofre, a corrosão não ocorre, sendo isto inclusive usado como uma das
formas de combate à corrosão por enxofre elementar. Um outro fator apontado por estes
autores, é a presença de cloreto, considerado como um composto que potencializa a
ação prejudicial do enxofre elementar.
Quando há suspeita da presença de enxofre elementar, normalmente o açocarbono não é utilizado sendo substituído por aços inoxidáveis com altos teores de Cr e
Ni e por ligas a base de Ni, existindo inclusive guias e softwares para seleção de
materiais de acordo com as condições de serviço (SMITH; CRAIG, 2005).
Não foi encontrado na literatura consultada, nenhum trabalho e nem mesmo
citação da ocorrência da corrosão por enxofre elementar em ambiente de refinaria de
petróleo. No entanto, pode-se inferir que a corrosão ocorrida no aço inoxidável
martensítico em estudo deve estar associada à presença do enxofre elementar na água de
processo.
Como já citado, as válvulas tipo gaveta, quando instaladas em campo, têm como
característica funcional o bloqueio do fluido transportado, podendo-se imaginar fatores
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que venham a favorecer a deposição dos resíduos provenientes do meio sobre a
superfície dos obturadores, entre eles:
•

a posição de montagem: quando da instalação das válvulas nos dutos da linha de
processo de refino, as válvulas são posicionadas com o obturador perpendicular ou
paralelo ao solo, porém, em ambos os casos o obturador fica perpendicular ao
sentido de fluxo, o que deve no primeiro caso aumentar a exposição dos internos das
válvulas;

•

o tipo de escoamento do fluido transportado: o tipo de regime de escoamento pode
acelerar o processo de deposição e, conseqüente corrosão, com a maior força de
impacto entre a superfície do obturador e os resíduos (enxofre elementar) presentes
na água de processo;

•

a condição de operação das válvulas: opera-se regularmente com o obturador da
válvula na posição fechada ou aberta durante longos períodos o que pode nos dois
casos expor a superfície do obturador ao ataque localizado.
Face ao exposto, acredita-se que o objetivo proposto, neste estudo, foi alcançado

visto que se verificou que os aços dúplex realmente apresentam uma maior resistência à
corrosão do que o aço inoxidável martensítico na água de processo da unidade de
craqueamento catalítico de uma refinaria. Muito provavelmente, os maiores teores de Cr
e a presença do Ni presentes nos aços dúplex conferiram a estes materiais maior
resistência ao ataque pelo enxofre elementar.
Assim, a possibilidade de substituição dos obturadores de aço martensítico por
dúplex deve ser considerada.
No entanto, acredita-se que, antes de uma definição, estudos em campo devem
ser conduzidos por meio da instalação de corpos-de-prova ou mesmo de válvulas com
obturadores confeccionados com aço martensítico e com os aços dúplex e seu
desempenho acompanhado por um longo período, para confirmar a superioridade dos
dúplex e, talvez, verificar se há alguma diferença no desempenho entre os aços dúplex
com e sem N, visto que, no presente estudo, não se conseguiu verificar a influência do
N (nenhum dos aços dúplex apresentou sinais de ataque durante o período de ensaio).
Além disto, considera-se de suma importância investigar a origem do enxofre
elementar na água de processo em estudo.
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6

CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho, pode-se
obter as seguintes conclusões:
•

para a seleção de materiais no setor de refino de petróleo, o uso de águas sintéticas
pode não ser representativo das condições de campo, podendo levar a seleção de
materiais inadequados. O uso de águas de processo coletadas em plantas industriais,
embora dificulte a realização de ensaios e a interpretação dos dados obtidos, é de
essencial importância e deve ser considerado para a obtenção de resultados mais
próximos à realidade;

•

na água de processo de uma unidade de craqueamento catalítico, não se conseguiu
verificar uma correlação entre a ocorrência de corrosão e a as curvas de polarização
levantadas, pois a solução de ensaio participava dos processos de eletrodo. Por esta
razão, a técnica eletroquímica localizada na literatura para a verificação do
desempenho relativo entre os inoxidáveis não parece ser adequada para a seleção de
materiais em ambiente de refino de petróleo;

•

na água de processo de uma unidade de craqueamento catalítico, os aços inoxidáveis
martensíticos são susceptíveis à corrosão localizada por depósitos, sendo esta
corrosão determinada, pela ação do enxofre elementar existente nos resíduos sólidos
desta água;

•

a boa resistência à corrosão observada na literatura, no meio de extração de petróleo
para os aços dúplex, também foi verificada no meio de refino de petróleo nas
condições estabelecidas nos ensaios do presente trabalho;

•

não foi possível comparar a resistência à corrosão entre os aços inoxidáveis dúplex
com e sem adição de N, visto que, os dois materiais não apresentaram nenhum
indício de corrosão nas condições de ensaios realizados.
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7

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Para trabalho futuros sugere-se:
•

conduzir ensaios de campo, instalando numa unidade de craqueamento catalítico de
uma refinaria, válvulas com obturadores de aço inoxidável martensítico e de aços
inoxidáveis e acompanhar o seu desempenho por longo período de tempo;

•

estudar a origem da presença do enxofre elementar na água de processo de uma
unidade de craqueamento catalítico de uma refinaria;

•

conduzir estudos sistemáticos em água sintética com adição de enxofre elementar.
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APÊNDICE A
Segundo, o Departamento Nacional de Válvulas Industriais (DNVI, 1998), podese melhor definir os tipos de válvulas.
•

válvulas tipo globo: são normalmente empregadas onde se necessitam operações
freqüentes de abertura e fechamento, como também controles de vazão em qualquer
graduação desejada. Estas válvulas são caracterizadas em sua maioria pela forma
globoidal do corpo. Permitem uma regulagem eficiente do fluido, com desgastes
mínimos por erosão, tanto na sede como no obturador, e em contrapartida oferecem
elevada perda de carga em virtude da brusca mudança de direção imposta ao fluido.
A Figura A.1 apresenta uma representação esquemática de uma válvula tipo globo;

•

válvulas tipo retenção: as válvulas de retenção caracterizam–se pela auto-operação
proporcionada pelas diferenças entre as pressões a montante e a jusante exercidas
pelo fluido, em conseqüência do próprio fluxo, não havendo necessidade de
comando externo. São utilizadas para impedir o retorno de fluido (inversão do
sentido de escoamento), caso em que ocorre automaticamente seu fechamento.
Normalmente apresenta como obturador um disco (portinhola) fixo ao extremo de
uma haste articulada, pivotada superiormente por um eixo paralelo à sede da
válvula. A obstrução do escoamento se dá quando o fluido não apresenta pressão
suficiente para manter a portinhola aberta (tendência de inversão no sentido de
escoamento). Este tipo construtivo acarreta perda de carga mínima e é recomendado
para ser usado em conjunto com válvulas de passagem livre. Retenção com
portinhola é indicada para operar em linhas de líquidos, gases e vapor saturado,
sujeitas as pequenas tendências de inversão de sentido de fluxo, visando evitar a
vibração que tais tendências causariam, durante o escoamento do fluido. Não se
recomendam para fluidos pulsantes e/ ou com alta velocidade de escoamento. A
Figura A.2 apresenta uma representação esquemática de uma válvula tipo retenção;

•

válvulas tipo borboleta: possuem este nome, devido à configuração e movimento do
seu obturador. O princípio de funcionamento constitui-se na rotação de uma peça
circular (disco), em torno de um eixo perpendicular à direção de escoamento do
fluído. São basicamente empregadas para regulagem, mas, com os aperfeiçoamentos
que foram surgindo, passaram a serem utilizadas também para bloqueio. Atualmente
tem ganhado muita popularidade à aplicação deste tipo de válvulas por serem leves,
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ocuparem pouco espaço, terem grande capacidade de vazão e também por serem
facilmente adaptáveis a comando remoto. A Figura A.3 apresenta uma representação
esquemática de uma válvula tipo borboleta;
•

válvulas tipo esfera: são normalmente utilizadas para bloqueio em linha de uso
geral. São caracterizadas pela forma esférica do elemento de vedação. Oferecem
ótima estanqueidade, mesmo em alta pressão e perda de carga quase desprezível
(quando construída em passagem plena). A Figura A.4 apresenta uma representação
esquemática de uma válvula tipo esfera;

•

válvulas tipo macho: as válvulas macho de duplo bloqueio têm uma concepção nova
entre os modelos de válvulas macho existentes. Conhecem-se as válvulas macho
lubrificadas

ou

mesmo

ass

válvula

macho

revestidas

com

PTFE

(politetrafluoretileno), ambas possuem o obturador (macho) cônico. As válvulas
lubrificadas necessitam de constantes injeções de graxa para vedar, enquanto as
válvulas revestidas são fabricadas nas dimensões menores, não sendo indicados para
gases. As válvulas macho diferenciam-se pela sua construção e utilização no
bloqueio de produtos, como líquidos e gases de todos os tipos. Normalmente são
utilizadas para bloqueio de linha. A sua característica principal é o seu movimento
giratório, em que as partes de vedação não se atritam com o corpo, permanecendo
afastadas até o término da rotação. Por este motivo, as sedes não sofrem desgaste,
nem riscos, permanecendo perfeitas para uma vedação total com qualquer produto,
gases ou líquidos utilizados. As válvulas macho de duplo bloqueio possuem
estanqueidade total simultânea nas duas sedes, que atuam suavemente para fechar
em movimentos de expansão e abrir em movimentos de retração, movidos pelo
macho em forma de cunha, e guiado pelo mesmo por meio de guias prismáticas. As
duas sedes são formadas por sapatas vulcanizadas, em Viton e atuam para vedar na
superfície do corpo cromada e retificada de forma cilíndrica e não cônica. A
vedação ocorre a seco, sem injeção de lubrificante. Para serviços de reparo não é
necessário retirar a válvula da linha, sendo a substituição das sedes feita pela
remoção da tampa inferior ou superior. A Figura A.5 apresenta uma representação
esquemática de uma válvula tipo macho.
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Figura A.1 - Esquema de válvula tipo globo
FONTE – IVC; KSB, 2006.

Figura A.2 - Esquema de válvula tipo retenção
FONTE – IVC; KSB, 2006.
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Figura A.3 - Esquema de válvula tipo borboleta
FONTE – IVC; KSB, 2006.
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Figura A.4 - Esquema de válvula tipo esfera
FONTE – IVC; KSB, 2006.
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Figura A.5 - Esquema de válvula tipo macho
FONTE – IVC; KSB, 2006.
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APÊNDICE B

Tratamentos térmicos mais comuns
Tratamento

Exemplo

Finalidade

Recozimento

Metais
trabalhados
a frio

Remover o
encruamento e
aumentar a
dutilidade

Aquecer acima da temperatura de
recristalização

Amolecer

Aquecer 30ºC acima da temperatura
máxima de estabilidade da ferrita e
resfriar lentamente (no forno)

Recozimento

Aço

Normalização Aço

Procedimento

Homogeneização Aquecer 60ºC dentro do campo
e alívio de
austenítico e resfriar no ar
tensões

Aço de
baixo
carbono

Remover
encruamento e
aumentar a
dutilidade

Aquecer por um período curto, a
uma temperatura logo abaixo da
eutetóide

Coalescimento

Aço de alto
carbono

Amolecer e
aumentar a
tenacidade

Aquecer por um período
suficientemente longo, logo abaixo
da temperatura eutetóide, a fim de
coalescer os carbonetos

Têmpera

Aço

Endurecer

Resfriar bruscamente do campo
austenítico para o martensítico
(seguido pelo revenido)

Revenido

Aço
temperado

Aumentar a
tenacidade

Temperar. Aquecer em temperatura
alta durante um período curto ou
em temperatura baixa para começar
a reação

Aço

Temperar do campo austenítico até
uma temperatura abaixo do
Endurecer sem
“joelho” da curva TTT mas, acima
formação de
da de formação de martensita.
martensita frágil
Manter nessa temperatura até que a
formação bainita se complete

Aço

Temperar do campo austenítico até
uma temperatura abaixo do
“joelho” da curva TTT mas, acima
da de formação de martensita.
Manter até homogeneizar a
temperatura. Resfriar lentamente
até martensita (é seguido de
revenido)

Recozimento
subcrítico

Austêmpera

Martêmpera

Endurecer sem
formação de
trincas de
têmpera
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Solubilização

Produzir uma
Aços
liga
inoxidáveis
monofásica

Envelhecimento Ligas de
alumínio
artificial

Maleabilizar

Ferro
fundido
maleável

FONTE – VAN VLACK, 1970

Endurecer

Aquecer acima da curva de
solubilidade (e portanto dentro de
um campo monofásico) e resfriar
rapidamente até a temperatura
ambiente
Solubilizar. Resfriar rapidamente a
fim de se ter supersaturação.
Reaquecer a uma temperatura
intermediária até que se inicie a
precipitação. Resfriar até a
temperatura ambiente

Aumentar a
Formar ferro fundido branco, por
ductilidade de solidificação rápida. Reaquecer para
uma peça
dissociar os carbonetos
fundida

