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RESUMO 
 
 
O presente trabalho trata do estudo dos valores de concentração de sulfatação total 
que contribuíram para determinar a categoria de corrosividade estimada da 
atmosfera do Estado do Ceará. A estimativa da Sulfatação Total na Atmosfera 
seguiu as diretrizes gerais da norma NBR 6921 – Sulfatação na Atmosfera Pelo 
Método da Vela de Dióxido de Chumbo Os dados de sulfatação apresentados foram 
obtidos através de amostradores passivos instalados nas estações de estudo de 
corrosão atmosférica COFECO, NUTEC, Camocim, Barra da Sucatinga, Pecém, 
Itaiçaba, Maracanaú, Limoeiro do Norte e Quixadá, onde a coleta do poluente foi 
realizada mensalmente. A partir dos dados de sulfatação, somados aos dados de 
cloretos e tempo de superfície úmida, a atmosfera destas estações foi classificada 
parcialmente quanto a sua corrosividade segundo a norma NBR 14643 (2001) – 
Classificação da Corrosividade de Atmosferas. E como resultado a estação 
COFECO apresentou categoria de corrosividade superior a 5, altíssima 
corrosividade. As estações Camocim e Barra da Sucatinga, categoria de 
corrosividade 5, alta corrosividade. Enquanto as estações Limoeiro do Norte, 
Quixadá, Itaiçaba, Pecém, Maracanaú e NUTEC, categoria de corrosividade 3, 
média corrosividade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras – chave: corrosão atmosférica, sulfatação na atmosfera, poluição 
atmosférica.  
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ABSTRACT 

 
 
The present work is about the study of the values of concentration of total sulfation 
that had contributed to determine the category of corrosivity estimated of the 
atmosphere of the State of the Ceará. The estimate of the Total Sulfation in the 
Atmosphere followed the general lines of Norm NBR 6921 – Total Sulfation in the 
Atmosphere - Determination of the tax by the Lead Dioxide Candle Method. The 
presented data of sulfation had been gotten through passive samplers installed in the 
stations of study of atmospheric corrosion COFECO, NUTEC, Camocim, Barra da 
Sucatinga, Pecém, Itaiçaba, Maracanaú, Limoeiro do Norte and Quixadá, where the 
collection of the pollutant was carried through monthly. From the sulfation data, 
added to the data of chlorides and time of humid surface, the atmosphere of these 
stations was classified partially how much its corrosivity according to Norm NBR 
14643 (2001) - Classification of the Atmosphere Corrosivity. As  a result COFECO 
station presented category of superior corrosivity the 5, highest corrosivity. The 
stations Camocim and Barra da Sucatinga, category of corrosivity 5, high corrosivity. 
While the stations Limoeiro do Norte, Quixadá, Itaiçaba, Pecém, Maracanaú and 
NUTEC, category of corrosivity 3, average corrosivity.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: atmospheric corrosion, sulfation in the atmosphere, atmospheric pollution 

 



10 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
FIGURA 1   - Equipamento de rede de distribuição de energia elétrica com 

desenvolvimento de corrosão....................................................... 
19 

FIGURA 2   - Estação Tipo 1 - Camocim, COFECO, NUTEC, Pecém, 
Maracanaú.................................................................................... 

58 

FIGURA 3   - Estação Tipo 2 - Itaiçaba, Barra da Sucatinga, Limoeiro do Norte 
e Quixadá......................................................................................... 

58 

FIGURA 4   - Suporte para vela de cloreto............................................................ 60 
FIGURA 5   - Suporte para o coletor de partículas sedimentáveis........................ 60 
FIGURA 6   - Suporte para a vela de sulfato......................................................... 61 
FIGURA 7   - Vela de sulfato................................................................................. 62 
FIGURA 8 - Suporte para proteção das velas de sulfato.................................... 63 
FIGURA 9 - Transportador para as velas............................................................ 64 
FIGURA 10 - Classificação em categoria de corrosividade conforme NBR 

14643 (2001) Fonte: NBR 14643 (2001)......................................... 
65 

FIGURA 11 - Dados meteorológicos de Fortaleza de janeiro a dezembro de 
2005.............................................................................................. 

68 

FIGURA 12 - Deposição de cloretos na estação COFECO de janeiro a 
dezembro de 2005........................................................................ 

68 

FIGURA 13 - Dados meteorológicos de São Gonçalo do Amarante no período 
de janeiro a dezembro de 2005.................................................... 

69 

FIGURA 14 - Deposição de cloretos na estação Camocim de janeiro a 
dezembro de 2005........................................................................ 

70 

FIGURA 15 - Dados meteorológicos de Fortaleza de janeiro a dezembro de 
2005.............................................................................................. 

71 

FIGURA 16 - Deposição de cloretos na estação NUTEC de janeiro a dezembro 
de 2005....................................................................... 

71 

FIGURA 17 - Dados meteorológicos de Beberibe de janeiro a dezembro de 
2005. .............................................................................................. 

72 

FIGURA 18 - Deposição de cloretos na estação Barra da Sucatinga de janeiro a 
dezembro de 2005 

73 

FIGURA 19 - Dados meteorológicos de Fortaleza de janeiro a dezembro de 
2005. ............................................................................................... 

74 

FIGURA 20 - Deposição de cloretos na estação Pecém de janeiro a dezembro 
de 2005............................................................................................ 

74 

FIGURA 21 - Dados meteorológicos de Itaiçaba de janeiro a dezembro de 
2005. ............................................................................................... 

75 

FIGURA 22 - Deposição de Cloretos na estação Itaiçaba de janeiro a dezembro 
de 2005............................................................................................ 

76 

FIGURA 23 - Dados meteorológicos de Fortaleza de janeiro a dezembro de 
2005................................................................................................. 

77 

FIGURA 24 - Deposição de cloretos na estação Maracanaú de janeiro a 
dezembro de 2005........................................................................... 

77 

FIGURA 25 - Dados meteorológicos de Limoeiro do Norte de janeiro a 
dezembro de 2005. ......................................................................... 

78 

FIGURA 26 - Deposição de cloretos na estação Limoeiro do Norte de janeiro a 
dezembro de 2005........................................................................... 

79 

 

 



11 

 

FIGURA 27 - Dados meteorológicos de Quixadá de janeiro a dezembro de 
2005. ............................................................................................... 

80 

FIGURA 28 - Deposição de cloretos na estação Quixadá..................................... 80 
FIGURA 29 - Sulfatação mensal nas nove estações de janeiro a dezembro de 

2005................................................................................................. 
84 

FIGURA 30 - Sulfatação total anual na atmosfera das nove estações no período 
de janeiro a dezembro de 2005 

86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 1 - Estimativas de emissão global de enxofre para a atmosfera (Tg 
S/ano).............................................................................................. 

26 

TABELA 2 - Categoria de corrosividade da atmosfera........................................ 42 
TABELA 3 - Categoria de corrosividade estimada da atmosfera para o aço 

carbono............................................................................................ 
43 

TABELA 4 - Classificação da corrosividade de atmosferas em termos de 
contaminação por SO2.................................................................... 

44 

TABELA 5 - Classificação de atmosferas em termos de tempo de superfície 
úmida conforme NBR 14643............................................................ 

44 

TABELA 6 - Classificação da corrosividade de atmosferas em termos de 
contaminação por Cloretos conforme NBR 14643.......................... 

45 

TABELA 7 - Projeto MICAT – Mapas de Iberoamerica de Corrosividade 
Atmosférica Deposição de enxofre total (mg SO2/m

2.dia)............... 
49 

TABELA 8  - Deposição de enxofre total de 2002 a 2003 na Cidade de 
Aracaju............................................................................................. 

49 

TABELA 9   - Localização das estações usando o GPS....................................... 57 
TABELA 10 - Resultados Mensais de Sulfatação em mg de SO2/m

2.dia 
Conforme NBR 6921 (1981)............................................................. 

82 

TABELA 11 - Classificação estimada da agressividade atmosférica mensal das 
nove estações em categorias de contaminação por SO2 
(mg/m2.dia) conforme NBR 14643 (2001) de janeiro a dezembro 
de 2005............................................................................................ 

88 

TABELA 12 - Categorias em Termos de Contaminação por SO2 (mg/m2.dia) 
Conforme NBR 14643 (2001) de Janeiro a Dezembro de 2005 
(média anual)................................................................................... 

88 

TABELA 13 - Resultados Mensais de Deposição de Cloretos em mg de Cl-

/m2.dia, conforme NBR 6211 (1980)................................................ 
90 

TABELA 14 - Classificação estimada da agressividade atmosférica mensal em 
categorias de corrosividade das nove estações conforme NBR 
14643 (2001) em termos de contaminação por cloretos. ................ 

91 

TABELA 15 - Categorias em Termos de Contaminação por Cl- (mg/m2.dia) 
Conforme NBR 14643 (2001).......................................................... 

91 

TABELA 16 - Tempo de Superfície Úmida Para as Nove Estações Conforme 
NBR 14643 (2001) 

92 

TABELA 17 - Categorias de Corrosividade Estimada da Atmosfera das Nove 
Estações - Aço Carbono.................................................................. 

94 

 



13 

 

LISTA DE NORMAS TÉCNICAS 
 
 

NBR 6209   - Materiais Metálicos Não–Revestidos – Ensaio Não-Acelerado de 
Corrosão Atmosférica 

NBR 6210   - Preparo, limpeza e avaliação da taxa de corrosão de corpos-de-prova 
em ensaios de corrosão – Método de ensaio 

ASTM-G92 - Métodos A e B: Avaliação da perda de massa e do ganho de massa dos 
materiais de referência, expostos nas estações 

NBR 6921  - Sulfatação Total na Atmosfera - Determinação da taxa pelo método da 
vela de dióxido de chumbo 

NBR 6211  - Determinação de cloretos na atmosfera pelo método da vela úmida 
NBR 7011  - Materiais metálicos revestidos por pintura – Ensaio não acelerado de 

corrosão atmosférica 
NBR 6924  - Execução de fotografias a cores de corpos-de-prova em ensaio de 

corrosão. Procedimento 
NBR 8754  - Corpos-de-prova revestidos e expostos a ambientes corrosivos. Método 

de avaliação. Método de ensaio 
NBR 5841  - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas. Método 

de ensaio 
NBR 5770  - Determinação do grau de enferrujamento – superfícies pintadas. Método 

de ensaio 
Petrobrás  - Determinação de Partículas sedimentáveis. 

NBR 14643 - Corrosão Atmosférica – Classificação da Corrosividade de Atmosferas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABNT               - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
CEMAR            - Companhia Energética do Maranhão 
CENTEC          - Instituto Centro Tecnológico de Ensino 
CEPEL             - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 
CETESB          - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
COELCE          - Companhia de Eletricidade do Ceará 
CONAMA         - Conselho Nacional de Meio Ambiente 
CSN                 - Companhia Siderúrgica Nacional 
CYTED             - Programa de Ciência e tecnologia para o Desenvolvimento 

FUNCAP          - Fundação Cearense de Apoio ao desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

FUNCEME       - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará 
GPS                 - Global Positioning System 
IPT                   - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo 
LACTEC          - Instituto de Tecnologia Para o Desenvolvimento 
MICAT             - Mapa Ibero-americano de Corrosividade Atmosférica 
NAS                 - National Academy of Science 
NBR                 - Norma Brasileira 
NUTEC            - Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial 
P.A                   - Para Análise 
PETROBRAS   - Companhia Brasileira de Petróleo 
ppm                 - Partes por milhão 
PVC                 - Cloreto de Polivinila 
RFFSA             - Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima 

SDV                 - Estação de Estudo de Corrosão Atmosférica Localizada na Praia do 
Futuro em Fortaleza - Ceará 

SEMACE          - Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Ceará 
TELEBRÁS      - Telecomunicações Brasileiras S/A 
TELECEARÁ   - Empresa de Telecomunicações do Ceará 
UFC                 - Universidade Federal do Ceará 

 



15 

 

SUMÁRIO 
 
 
LISTA DE FIGURAS  
LISTA DE TABELAS  
LISTA DE NORMAS TÉCNICAS  
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 
1 INTRODUÇÃO................................................................................................ 17 

 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...........................................................................  24 
2.1 - Poluição atmosférica.................................................................................. 24 
2.2 - Compostos de enxofre............................................................................... 25 
2.2.1 - Reações de conversão do dióxido de enxofre a ácido sulfúrico............. 26 
2.2.2 – Aerossóis............................................................................................... 28 
2.2.3 - Deposição de enxofre............................................................................. 29 
2.3 - Corrosão atmosférica................................................................................. 30 
2.3.1 - Influência dos fatores climáticos na corrosão atmosférica dos metais  31 
2.3.1.1 - Umidade.............................................................................................. 31 
2.3.1.2 - Temperatura....................................................................................... 32 
2.3.1.3 - Chuvas................................................................................................ 33 
2.3.1.4 - Ventos................................................................................................ 34 
2.3.2 - Influência de poluentes atmosféricos na corrosão atmosférica dos 
metais 

35 

2.3.2.1 - Dióxido de enxofre.............................................................................. 36 
2.3.2.2 - Sulfeto de hidrogênio.......................................................................... 36 
2.3.2.3 - Cloretos............................................................................................... 37 
2.3.2.4 - Partículas sedimentáveis.................................................................... 37 
2.3.3 - Efeitos do dióxido de enxofre na corrosão atmosférica dos metais....... 38 
2.3.3.1 - Cobre e suas ligas................................................................................ 38 
2.3.3.2 - Alumínio............................................................................................... 39 
2.3.3.3 - Zinco..................................................................................................... 40 
2.3.3.4 - Aço carbono......................................................................................... 40 
2.3.4 - Classificação da Corrosividade de atmosferas...................................... 42 

         2.3.4.1 - Classificação em Termos de contaminação por compostos de 
enxofre................................................................................................................ 

44 

2.3.4.2 - Classificação em Termos de Tempo de Superfície Úmida.................. 44 
2.3.4.3 - Classificação em Termos de Contaminação por Cloretos................... 45 
2.3.5 -Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica........................................ 45 
2.3.5.1 - Escolha da localização das estações................................................... 46 
2.3.5.2 -Tipos de Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica....................... 46 

2.3.5.3 - Instalação das Estações de estudo de Corrosão Atmosférica............. 47 

2.3.6 Tipos de Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica instaladas pelo 
Projeto de Corrosão e Degaradação Atmosférica dos Materiais Elétricos......... 

48 

2.4 -Variação da sulfatação conforme distância da fonte de poluição............... 49 
2.5 - Enxofre em zona marinha.......................................................................... 49 
2.6 - Estudos de corrosão atmosférica............................................................... 51 

 
 

 



16 

 

3 METODOLOGIA............................................................................................. 56 
3.1 - Localização das Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica................ 56 
3.2 - Características das Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica........... 57 
3.3 - Instalação da Estação de Estudo de Corrosão Atmosférica...................... 57 
3.3.1 - Suportes dos coletores de poluentes...................................................... 58 
3.4 - Monitoramento da Sulfatação Total........................................................... 61 
3.4.1 - Vela de sulfato......................................................................................... 62 
3.4.2 – Análise química do sulfato...................................................................... 64 
3.5 - Classificação da Corrosividade Atmosférica.............................................. 65 

  
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ...................................................................... 67 
4.1 - Características das Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica........... 67 

        4.1.1 - Estação COFECO................................................................................... 67 
4.1.2 - Estação Camocim................................................................................... 69 
4.1.3 - Estação NUTEC..................................................................................... 70 
4.1.4 - Estação Barra da Sucatinga................................................................... 72 
4.1.5 - Estação Pecém...................................................................................... 73 
4.1.6 - Estação Itaiçaba..................................................................................... 75 
4.1.7 - Estação Maracanaú............................................................................... 76 
4.1.8 - Estação Limoeiro do Norte..................................................................... 78 
4.1.9 - Estação Quixadá.................................................................................... 79 
4.2 - Sulfatação Total nas Estações no Período de Janeiro a Dezembro de  
2005.......................................................................................................... 

81 

4.2.1 - Representação Gráfica da Sulfatação Total na Atmosfera das Nove 
Estações no Período de Janeiro a Dezembro de 2005..................................... 

83 

4.2.1.1 Sulfatação total mensal.......................................................................... 83 
4.2.1.2 Sulfatação total anual............................................................................. 85 
4.2.2 - Classificação estimada da agressividade atmosférica mensal das nove 
estações em categorias de contaminação por SO2 (mg/m2. dia) conforme 
NBR 14643 (2001) de janeiro a dezembro de 2005........................................... 

87 

4.3 - Classificação estimada da agressividade atmosférica mensal das nove 
estações em categorias de contaminação por Cl- (mg/m2. dia) conforme NBR 
14643 (2001) de janeiro a dezembro de 2005................................................... 

89 

4.4 - Classificação em Termos de Tempo de Superfície Úmida para as Nove 
Estações............................................................................................................ 

92 

     4.5 - Determinação das Categorias de Corrosividade da Atmosfera das Nove 
Estações Conforme NBR 14643 (2001)........................................................... 

92 

 
5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS .............. 95 
5.1 - Conclusões................................................................................................. 95 
5.2 - Sugestões para futuros trabalhos.............................................................. 97 

 
6 BIBLIOGRAFIAS CONSULTADAS ................................................................ 99 

 
 

 

 

 

 



17 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 
Todos os materiais são passíveis de serem degradados pela influência da 

agressividade da atmosfera, principalmente devido à presença de oxigênio, da 

temperatura, da umidade relativa do ar, da intensidade de radiação solar e dos 

contaminantes cloretos (Cl-) e sulfatos (SO4
=). Outros tipos de contaminantes, tais 

como, NOx, Cl2, H2S, poeiras e ácidos orgânicos, também podem ter efeito sobre a 

corrosividade de atmosferas específicas (KENNY, 2003). 

 
O enxofre pode ser de origem antropogênica ou natural. O de origem 

antropogênica é aquele emitido a partir de atividades humanas como, por exemplo, 

queima de combustíveis fósseis e processos de transformação na indústria. E o de 

origem natural é aquele encontrado sob formas diversas na natureza, como por 

exemplo, nos gases liberados das erupções vulcânicas, onde predomina o SO2, em 

minerais de enxofre, entre outros (DAVIS e CORNWELL, 1991). 

 
Com a Revolução Industrial o ciclo do enxofre vem sendo afetado, 

principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, extração de metais e 

devido ao uso de fertilizantes à base de enxofre (O’NEILL, 1993). 

 
Quase sempre o enxofre é insignificante para os seres vivos, mas 

geralmente não é para os materiais metálicos. Dependendo da sua forma e 

concentração no ar ele pode prejudicar o desenvolvimento das plantas, aumentar e 

agravar problemas respiratórios e cardiovasculares no homem, causar corrosão dos 

materiais metálicos e degradação dos demais materiais, acidificar o solo e águas 

superficiais, entre outros prejuízos (VASCONCELOS, 2004; BAIRD, 2004). 

 
Dependendo da umidade relativa do ar, o dióxido de enxofre poderá ser 

convertido a trióxido de enxofre, posteriormente a ácido sulfúrico e finalmente a 

sulfato na forma particulada. O dióxido de enxofre em grande quantidade no ar, 

como, por exemplo, em atmosfera industrial, leva à formação de chuva ácida; no 

entanto, em concentração insignificante não haverá formação de chuva ácida, mas 

ao ser depositado na superfície dos metais, mesmo que em pequenas quantidades, 

poderá formar ácido sulfúrico suficiente para provocar corrosão dos mesmos 

(VASCONCELOS, 2004; BAIRD, 2004). 
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A importância do estudo da corrosão atmosférica relacionada à rede de 

distribuição de energia elétrica é que esta tem em sua constituição materiais 

metálicos, isoladores, materiais poliméricos e demais elementos que ficam 

constantemente expostos às condições ambientais de onde estão localizados. 

Sendo assim, estão sujeitos à ação de substâncias que retêm desde umidade até 

material particulado, como por exemplo, os cloretos em regiões próximas ao mar e 

também estão sujeitos à ação de gases corrosivos presentes na atmosfera como o 

dióxido de enxofre que na presença de umidade tem sua agressividade aumentada 

devido à formação de ácido sulfúrico. 

 

Todos esses agentes presentes na superfície metálica da rede de 

distribuição de energia elétrica são fatores favoráveis à corrosão atmosférica dos 

materiais, que segundo Neto (2005), é uma das causas da ruptura de condutores em 

redes de distribuição de energia elétrica.  

 

Tudo isto tem chamado a atenção das empresas deste segmento quanto 

ao desenvolvimento de materiais resistentes às condições de agressividade 

atmosférica, visando, conforme Kenny (2003) a diminuição de desligamentos devido 

às más condições dos materiais que compõem a rede, à diminuição do alto custo de 

reposição destes materiais e consequentemente diminuir a poluição do meio 

ambiente causada pelos destroços resultantes da corrosão dos materiais metálicos. 

 

A FIGURA 1, a seguir, mostra um equipamento da rede de distribuição de 

energia elétrica com desenvolvimento de corrosão. 
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FIGURA 1 - Equipamento de rede de distribuição de energia elétrica com 
desenvolvimento de corrosão 

 

 

Os estudos relacionados à corrosão atmosférica têm como finalidade, 

entre outros, desenvolver novos materiais e novos revestimentos que resistam às 

condições de agressividade ambientais de onde os mesmos estão expostos. No 

caso das sub–estações é muito importante, também, o conhecimento da deposição 

de enxofre. 

 

O dióxido de enxofre não afeta somente os materiais da rede de 

distribuição de energia, mas também outros equipamentos, edificações, transportes 

e tambores que guardam passivo ambiental. 

 
No caso dos caminhões tanque, que em geral transportam combustíveis e 

produtos químicos, havendo processos de corrosão, poderão ocorrer vazamentos 

facilitando assim a fuga desses produtos para o meio ambiente e 

conseqüentemente, poderá poluir as águas de superfície e subterrâneas, solos e até 

mesmo contaminar o homem. Com os tambores que guardam passivo ambiental 

poderá ocorrer o mesmo, pois geralmente ficam expostos ao meio ambiente. 
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Os materiais expostos sob as condições do ambiente atmosférico do 

nosso estado sofrem pouca influência de poluição devido aos íons SOx.  Mas, com 

os incentivos que o governo vem oferecendo, muitas indústrias estão se instalando 

no Ceará, principalmente no interior do Estado. Isto feito vem colaborar para 

aumentar este tipo de poluição, caso não sejam adotadas medidas de precauções e 

de controle ambiental para minimizar os poluentes atmosféricos, o que deve ser 

visto com certa cautela, pois as tecnologias existentes de tratamento de gases 

custam muito caro, transformando-se em um fator bastante negativo no que diz 

respeito ao meio ambiente. 

 
Com relação à Secretaria do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE, sabe-

se que apesar de realizar o monitoramento do ar, esse monitoramento é restrito a 

quatro estações, três delas localizadas em Fortaleza e uma em Maracanaú. 

 

Para o monitoramento do ar podem ser utilizados amostradores ativos, 

que são aqueles que utilizam um meio propulsor para a coleta dos poluentes, como 

por exemplo, as bombas de sucção, onde os gases presentes no ar são sugados 

para dentro de uma solução de absorção específica para cada poluente para em 

seguida ser analisado no laboratório. Também podem ser utilizados amostradores 

passivos, os quais não precisam de qualquer meio propulsor podendo ficar expostos 

no local de coleta por um período pré-determinado de tempo, sendo em seguida, 

levados para análise química quantitativa no laboratório. Este tipo de amostrador 

utiliza substâncias químicas reativas onde os poluentes são depositados ou 

convertidos (CETESB, 1998). 

 

Os dados de sulfatação apresentados neste estudo foram obtidos através 

de amostradores passivos instalados em nove estações de estudo de corrosão 

atmosférica distribuídas em diferentes Regiões do Ceará: Fortaleza, nas estações 

COFECO e NUTEC e estações Camocim, Barra da Sucatinga, Pecém, Itaiçaba, 

Maracanaú, Limoeiro do Norte e Quixadá. 

 

As estações são locais onde são realizados estudos de corrosão e 

classificação da agressividade atmosférica, através de coletas periódicas dos 

poluentes de uma certa região que são levados para análise química quantitativa, 
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em laboratórios de ensaios físico-químicos e através do acompanhamento do 

comportamento e fotodocumentação dos materiais expostos sob tais condições 

climáticas e de poluição atmosférica. Ou seja, exposição dos corpos-de-prova com e 

sem revestimento protetor, os quais tem o objetivo de avaliar o desempenho destes 

quanto à corrosão, e assim, poder especificar melhor os materiais de acordo com o 

ambiente onde os mesmos serão utilizados. 

 

As estações de estudo de corrosão atmosférica utilizadas nesse estudo 

fazem parte do Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais 

Elétricos, de interesse da Companhia Energética do Ceará – COELCE executado 

através da Fundação Núcleo de Tecnologia – NUTEC em parceria com o Instituto 

Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC e a Fundação Cearense de Meteorologia 

e Recursos Hídricos – FUNCEME, sendo aprovado no âmbito da ANEEL para ser 

realizado em dois ciclos. 

 

O Ciclo I, de junho de 2002 a junho de 2003, onde houve principalmente, 

a instalação da infra-estrutura para o desenvolvimento da pesquisa, a qual conta 

com dezoito Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica (Itapipoca, 

Guaramiranga, Inhuçu, Pecém, Maracanaú, COFECO, NUTEC, Itaiçaba, Sobral, 

Iguatu, Limoeiro do Norte, Crateús, Camocim, Quixadá, Barra da Sucatinga, Pacoti, 

Acaraú, Crato) e a definição dos laboratórios para a realização dos ensaios no 

Instituto CENTEC (Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Sobral) e na NUTEC em 

Fortaleza (Laboratório de Tratamento de Superfície e Corrosão da Divisão de 

Química – DIQUI). Neste ciclo, também, foi iniciada a formação da equipe de 

trabalho com capacitação para o desenvolvimento da metodologia da pesquisa na 

área de Corrosão Atmosférica, a qual tem como finalidade fazer a Classificação da 

Agressividade Atmosférica do Estado do Ceará. Esta pesquisa resultará em um 

Mapa de Agressividade Atmosférica e Resistência dos Materiais Elétricos para o 

Estado (PROJETO CORROSÃO E DEGRADAÇÃO ATMOSFÉRICA DOS 

MATERIAIS METÁLICOS, 2003). 

 

O Ciclo II, de junho de 2004 a junho de 2008, é plurianual, com duração 

de quatro anos, tendo como principal objetivo dar continuidade às atividades 
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implantadas no Ciclo I, desenvolver as pesquisas aplicadas da resistência dos 

materiais utilizados no setor elétrico sob as condições da agressividade atmosférica 

das Estações de Estudo, capacitar os profissionais através da formação de 

especialistas, mestres e doutores na área de atuação do Projeto (Química, Elétrica, 

Civil, Materiais, Meio Ambiente e Produção) e implementar a formação do Centro de 

Excelência em Corrosão Atmosférica do Nordeste (PROJETO CORROSÃO E 

DEGRADAÇÃO ATMOSFÉRICA DOS MATERIAIS METÁLICOS, 2004 –2008). 

 

Para alcançar os objetivos destes dois projetos foram instaladas 18 

estações de estudo de corrosão atmosférica do tipo A, conforme NBR 6209 (1986), 

com exposição de coletores de partículas sedimentáveis, coletores de cloretos e 

coletores de sulfatos. Cinco dessas estações, do Tipo 1, são compostas pelos 

coletores dos poluentes atmosféricos (cloretos, sulfatos e partículas sedimentáveis), 

instalados em dois por estação a fim de permitir a aquisição de dados em duplicata e 

pelos cavaletes para exposição de corpos-de-prova. As outras treze, do Tipo 2, são 

compostas apenas pelos coletores dos poluentes atmosféricos (cloretos, sulfatos e 

partículas sedimentáveis). Em todas as estações os poluentes estão sendo 

monitorados mensalmente segundo as diretrizes determinadas nas Normas 

Técnicas Nacionais e Internacionais de Estudo de Corrosão Atmosférica. Os dados 

meteorológicos estão sendo fornecidos pela FUNCEME. 

 

Tendo em vista a localização geográfica do Ceará que é beneficiado por 

uma costa marinha com uma extensão em torno de 600Km de praia, os estudos na 

área de corrosão atmosférica estão direcionados para a corrosividade causada pela 

atmosfera marinha de clima tropical deixando assim, uma lacuna nos estudos da 

área para serem avaliadas as causas e os efeitos da presença dos poluentes do tipo 

SOx que possivelmente são acrescidas como conseqüência do crescimento urbano 

e industrial de um Estado em desenvolvimento. 

 
Assim, a avaliação dos resultados da concentração de sulfatos na 

atmosfera das citadas estações deu origem a este trabalho de “Estimativa da 

Sulfatação Total na Atmosfera em Diferentes Regiões do Ceará” com a finalidade de 

obtenção do grau de mestre do Curso de Engenharia Civil – área de Concentração 
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em Saneamento Ambiental do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do 

Ceará – UFC. 

 
Portanto, a presente dissertação trata do estudo dos valores de 

concentração de sulfatação total, em mg de SO2/m
2.dia que contribuem para 

determinar a categoria de corrosividade estimada da atmosfera do Estado do Ceará, 

durante o período de janeiro a dezembro de 2005. Vale ressaltar que os resultados 

apresentados são considerados parciais, tendo em vista que o Projeto tem duração 

de junho de 2002 até junho de 2008 para a formação ininterrupta do banco de dados 

anual da pesquisa. Este banco de dados viabilizará a realização do estudo 

estatístico para avaliação das condições climáticas e da agressividade atmosférica 

que são realmente representativas do meio ambiente cearense. 

 
De posse desses dados, os mesmos poderão ser utilizados para informar 

à população, às indústrias, aos órgãos de meio ambiente e aos governantes, como 

se encontra a qualidade do ar de nosso estado em termos de enxofre para assim, 

estudar técnicas de avaliação de proteção anticorrosivas resistentes e adequadas e 

em condições de oferecer maior vida útil para os materiais, bem como avaliar se o 

teor de enxofre presente no ar está dentro dos níveis aceitáveis no que diz respeito 

ao homem e meio ambiente em geral. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Para um melhor entendimento da importância da Estimativa da Sulfatação na 

Atmosfera em Diferentes Regiões do Ceará, são necessários alguns conhecimentos 

a seguir apresentados.  

 

2.1 Poluição atmosférica 
 

 

A poluição atmosférica é um dos problemas ambientais mais seriamente 

estudados na atualidade. A poluição do ar vem comprometendo a saúde da 

população provocando o agravamento de doenças respiratórias, principalmente no 

inverno. O maior agente de degradação da qualidade do ar nas cidades é a 

circulação de veículos automotores, devido à liberação de dióxido de enxofre no 

caso dos combustíveis fósseis, no entanto, grandes empreendimentos em 

termoeletricidade, siderurgia, refinarias e outros setores industriais também 

produzem impactos de degradação e contaminação do ar. 

 

Segundo a Resolução CONAMA Nº 003 (1990), poluição atmosférica é 

qualquer forma de energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo 

ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou 

possam tornar o ar: 

 

� Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 

� Inconveniente ao bem – estar público; 

� Danoso aos materiais, à fauna e à flora; 

� Prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 

normais da comunidade. 

 

No caso dos materiais, segundo Morcillo et al (1998), os principais 

poluentes atmosféricos que podem causar corrosão são os compostos de enxofre, 

mais especificamente, o dióxido de enxofre (SO2) e o sulfato, os cloretos (Cl-), os 

óxidos de nitrogênio (NOx) e o gás carbônico (CO2). No entanto, o presente trabalho 
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deteve-se apenas à poluição por compostos de enxofre que, além de provocar 

corrosão nos materiais metálicos, pode também acarretar danos ao meio ambiente e 

conseqüentemente ao homem.  

 

 

2.2 Compostos de Enxofre 

 

Os principais compostos de enxofre presentes na atmosfera são os 

óxidos de enxofre, como por exemplo, SO2, SO3 e SO4
=. Desses, o dióxido de 

enxofre (SO2) é um dos gases de enxofre que mais causa poluição do ar; é muito 

solúvel, de forte odor, irritante aos olhos e altamente tóxico em concentrações de 

poucos ppm, partes por milhão (VACONCELOS, 2004). 

 

Alta concentração de dióxido de enxofre na atmosfera está relacionada à 

presença de grandes partículas em suspensão no ar, pois estas, além de terem a 

capacidade de transportar este gás a longas distâncias, também podem intensificar 

o efeito nocivo do dióxido de enxofre. É considerado o precursor da chuva ácida, 

pois é a partir da oxidação do SO2 na atmosfera na presença de umidade que o 

H2SO4 é obtido. 

 

Na TABELA 1 pode-se visualizar um resumo das principais fontes de 

emissão de compostos de enxofre para a atmosfera. Observa-se que são de longas 

datas os estudos que vêm sendo conduzidos quanto à investigação das fontes de 

emissão de compostos de enxofre para a atmosfera e sua concentração no ar.   

 

Na maioria dos estudos até agora realizados, os pesquisadores têm 

chegado à conclusão de que, os vulcões que liberam SO2 e os oceanos, os quais 

conforme Cerqueira (1999), além de sulfeto de dimetila (DMS), é também rico em 

sulfato, são as maiores fontes de emissão de compostos de enxofre de origem 

natural, ou seja, enxofre liberado a partir de processos naturais ocorridos na 

natureza. Percebe-se também a elevada emissão de enxofre de origem 

antropogênica, ou seja, enxofre emitido a partir de atividades humanas o que 

deveria ser fortemente combatido. 
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TABELA 1-Estimativas de emissão global de enxofre para a atmosfera (Tg S/ano) 
Fontes A B C D E F G 
Vulcânica 3 - 20 9,2 9,3 7,4 – 9,3 9 8,5 7 
Terrestre 0,1 – 5 1,2 0,3 3,8 – 4,3 1 1 7 
Oceânica 12 – 40 19,5 15,4 19 – 59 12 16 36 
Biomassa 1 – 4 3,0 2,2 2,8 2 2,5 - 
Antropogênica 70 – 85 92,4 76,8 - 78 70 103 
Total natural 16 - 69 33 27 33 - 75 24 29 50 

FONTE: Moller, 1995 apud A: Penner e Atherson(1993), B:Pham et al. (1993), C: Bates et al. (1992), 

D: Andreae e Jaeschke (1992), E: Spiro et al. (1992), F: Langner e Rodhe (1991), G: Warneck(1988) 

 

Onde: 1Tg = 1012g 

 
 
2.2.1 Reações de Conversão do Dióxido de Enxofre a Ácido Sulfúrico 

 
 

O grande problema que surge a partir do lançamento de compostos de 

enxofre no ar é a conversão destes compostos a ácido sulfúrico. Assim, para um 

maior esclarecimento, apresenta-se a seguir como essa conversão ocorre e que 

fatores podem influenciá-la. 

 
Os compostos de enxofre quando presentes na atmosfera sofrem reações 

de oxidação podendo chegar até ao seu último estado de oxidação na forma de 

sulfato (SO4
=). 

 
São dois os processos de conversão do dióxido de enxofre a ácido 

sulfúrico: reações em fase gasosa (reações homogêneas), e reações em fase líquida 

(reações heterogêneas), com ou sem a presença de catalisadores. 

 
As reações de conversão do SO2 em fase gasosa ocorrem quando o céu 

está límpido e com poucas nuvens e a velocidade de conversão aumenta com o 

aumento de radicais hidroxilas (OH·) presentes na atmosfera, que são os principais 

catalisadores das reações em fase gasosa. A formação desses radicais segundo 

Baird et al (2004), ocorre por ocasião do smog fotoquímico, ou seja, formação de 

aerossóis, os quais são constituídos por material particulado e diversos gases, 

formados a partir de reações induzidas pela radiação solar e que ocorrem entre 

hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio ou óxidos de enxofre, presentes em 

atmosferas poluídas. Isso não quer dizer que em atmosferas puras não haja a 
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conversão de dióxido de enxofre a ácido sulfúrico, haverá. No entanto, será um 

processo mais lento e em várias etapas (VASCONCELOS, 2004). 

 

Conforme Cerqueira (1999), as reações em fase gasosa dependem da 

hora do dia, da estação do ano e também da latitude. 

 
A reação com o radical OH (em fase gasosa) é o mecanismo que mais 

contribui para a oxidação do SO2 na fase gasosa. 

 
OH + SO2  → HOSO2 

HOSO2 + O2 → SO3 + HO2 

SO3 + H2O → H2SO4 

 
No mecanismo proposto, a reação limitante para a conversão do SO2 a 

ácido sulfúrico é a primeira, devido às reações subseqüentes ocorrerem em menos 

de um segundo (SEINFELD E PANDIS, 1998 apud CERQUEIRA, 1999). 

 
As reações em fase líquida ocorrem em condições de elevada umidade, 

onde sais de sulfatos e cloretos de ferro e manganês, sob a forma de partículas em 

suspensão, formam núcleos de condensação ou sofrem hidratação transformando-

se em gotículas de solução denominadas aerossóis que são o produto final dos 

processos de conversão do SO2 a H2SO4 os quais surgem na forma de gotas de 

H2SO4 ou partículas de sais (CERQUEIRA, 1999). 

 
Estes, depois de formados, absorvem SO2 e O2 finalizando assim, a 

conversão a H2SO4.  À medida que aumenta a acidez da gotícula, a velocidade de 

oxidação do SO2 diminui devido à diminuição da solubilidade do SO2. Portanto, se 

no ar estiver presente NH3 e NH4
+, substâncias neutralizantes, não haverá 

possibilidade de acúmulo de H2SO4. 

 
SO2 (g) + H2O ↔ SO2.H2O 

SO2.H2O ↔ H+ + HSO3
- 

HSO3
- ↔ H+ + SO3

2- 
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Há também as reações de conversão do SO2 a H2SO4 por adsorção do 

SO2 à superfície de partículas sólidas insolúveis (CERQUEIRA, 1999).  

 

No entanto, é o processo que possui menor alcance, pois a vida do SO2 

na atmosfera é relativamente curta (cerca de ½ a 2 dias) após o que ele se 

transforma em ácido sulfúrico por oxidação sobre partículas úmidas, passando a 

deposição ocorrer ou como partículas sólidas ou como chuva ácida (PANOSSIAN, 

1991). 

 
Com base no que foi exposto acima, percebe-se ver que os aerossóis de 

sulfato são os produtos resultantes da oxidação do SO2 a H2SO4, por isso, é 

necessário um melhor esclarecimento a respeito da natureza e importância dos 

aerossóis.  

 
 
2.2.2 Aerossóis 

 
 

Aerossóis são partículas sólidas e líquidas em suspensão no ar 

constituídos de poeiras, fumos, cinzas, nevoeiros e “sprays” e é um dos principais 

poluentes monitorizados em qualidade do ar (ALVES, 2005). 

 
Provocam mudanças climáticas, pois refletem a luz solar, são núcleos de 

condensação de nuvens, contribuem para a diminuição da temperatura e reduzem a 

visibilidade e são nocivos à saúde, pois agravam problemas respiratórios (NAS 1996 

apud SMITH; PITCHER E WIGLEY, 2001; MARTINS  E ANDRADE, 2002). 

 
De acordo com Klassen e Roberge (1999), a proximidade da fonte de 

poluição, a velocidade e direção dos ventos e a dimensão da estrutura metálica são 

fatores que têm influência na maior ou menor deposição de aerossóis sobre essas 

estruturas. Segundo ele, estruturas pequenas podem sofrer corrosão mais 

rapidamente devido à maior adsorção de aerossóis e que estruturas metálicas 

expostas a ventos com altas velocidades e na presença de aerossóis sofrerão 

corrosão mais rapidamente. 
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Os aerossóis de sulfato depois de formados são removidos da atmosfera 

pelo processo de deposição atmosférica através da ação da gravidade (ALVES, 

2005). 

 
 
2.2.3 Deposição de Enxofre 

 
 

De todo o SO2 emitido para a atmosfera, apenas uma parte é oxidada a 

sulfato, enquanto a outra parte é depositada na forma de SO2 (BAIRD et al, 2004; 

O’NEIL, 1993). 

 

A deposição se dá por dois processos físicos denominados deposição 

seca e deposição úmida (SCHLESINGER, 1997). 

 

A deposição seca é resultante das reações na fase gasosa, ou seja, na 

ausência de umidade e, principalmente no verão, quando a radiação solar é alta 

(VASCONCELOS, 2004; BAIRD et al., 2004). 

 

A deposição úmida é resultante das reações que ocorrem na fase líquida, 

ou seja, as partículas de sulfato formadas são arrastadas pela chuva até a superfície 

da terra na forma de chuva ácida, que é a deposição tanto de ácidos e sais aquosos, 

quanto de ácidos gasosos. A deposição sobre a forma de solução é chamada de 

precipitação ácida. A maior parte do sulfato presente no ar devido ter velocidade de 

deposição baixa é removido da atmosfera por deposição úmida (O’NEILL, 1993). 

 

A deposição de enxofre total, soma da deposição úmida com a deposição 

seca, depende da concentração de dióxido de enxofre na atmosfera, sendo tanto 

maior quanto maior for a concentração deste poluente no ar (PANOSSIAN, 1991). 

 

Nos metais a deposição por adsorção é o meio mais comum de 

contaminação das superfícies metálicas expostas, sendo fortemente dependente da 

umidade relativa do ar e da natureza do metal e dos produtos presentes na 

superfície. A taxa de adsorção do SO2 é tanto maior quanto maior a umidade relativa 
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do ar (PANOSSIAN, 1991). Portanto é muito importante o conhecimento da 

sulfatação na atmosfera.  

 
 
2.3 Corrosão atmosférica 

 
 

Corrosão é a deterioração de um material por ação química ou 

eletroquímica do meio ambiente aliado ou não a esforços mecânicos (GENTIL 

1982). 

 

Um outro conceito conforme Dutra (1991) apud Nunes e Lobo (1998), 

define corrosão como “a deterioração do material pela ação do meio”. 

 

É o inverso do processo de obtenção dos metais e pode ser 

esquematizado como segue: 

                    Corrosão 

Metal                                   Composto     +    Energia 

                    Metalurgia 

 
Conforme se pode ver acima, as reações de corrosão ocorrem 

espontaneamente, isto é, não é necessário que se forneça energia; aqui os metais 

são espontaneamente oxidados, passando de um estado de menor oxidação, menos 

estável, para um estado de maior oxidação, estado de maior estabilidade, pela ação 

do meio, onde os principais agentes corrosivos dependem do meio onde os metais 

estão expostos. 

 
 Quanto aos processos metalúrgicos de obtenção dos metais é 

necessário que se forneça energia. Nesse processo ocorre o contrário do que ocorre 

na corrosão, isto é, óxidos de metais, através de processos metalúrgicos, são 

reduzidos a metal. 

 
A corrosão eletroquímica ocorre na presença de água, e em temperatura 

ambiente e devido à formação de pilhas. Conforme Gentil (1982), a formação da 

pilha acontece devido a diferença de potencial entre dois pontos denominados 
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região anódica e região catódica localizados na superfície do metal onde há 

condução de elétrons para que as reações de oxidação e redução ocorram.  A 

deterioração dos materiais ocorre na região anódica da pilha.  

 

A corrosão atmosférica de materiais metálicos é eletroquímica, logo 

ocorre em atmosfera úmida e na temperatura ambiente, onde, segundo Nunes e 

Lobo (1998), a atmosfera contaminada com partículas sólidas, líquidas e gases 

corrosivos presentes no ar aceleram a corrosão atmosférica. 

 
Os estudos sobre corrosão atmosférica são realizados a longo prazo, e os 

ensaios de avaliação são muito específicos no que diz respeito às condições 

geográficas, climáticas e ambientais (VIANNA, 1977). Portanto, a corrosão 

atmosférica pode ser vista como um sistema complexo consistindo de metal, 

produtos de corrosão, filme eletrolítico e atmosfera. É geralmente um processo 

eletroquímico que acontece em células de corrosão (KUCERA E MATTSSON, 

1987). 

 
 
2.3.1 Influência dos fatores climáticos na corrosão atmosférica dos metais 

 

 

Quando se estuda corrosão atmosférica Posada (1988) diz que se “deve 

levar em conta os fatores ambientais tais como temperatura, radiação solar, 

velocidade dos ventos, umidade relativa do ar e chuvas”. Tais fatores são discutidos 

a seguir. 

 

2.3.1.1 Umidade 
 
 

A corrosão atmosférica é um fenômeno eletroquímico que só ocorre na 

presença de água. De acordo com Vianna (1980), a água que se deposita sobre a 

superfície metálica pode ser proveniente de processo de adsorção e de 

condensação, que são determinadas pela umidade relativa do ar que é a relação 
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entre a quantidade de vapor de água existente no ar e a quantidade máxima que o 

ar pode conter, na mesma temperatura. 

 
Cavalcanti e Adhemar (1975), dizem que a “corrosão atmosférica tem sua 

velocidade de reação determinada pela umidade relativa do ar e os sais que este 

contém e que podem agir como aceleradores ou retardadores do processo de 

corrosão“. Vernon apud Vianna (1980) constatou que o processo é acelerado 

quando a umidade relativa atinge um valor crítico denominado umidade crítica que é 

a umidade relativa acima da qual o metal começa a corroer-se de maneira 

apreciável. 

 
A umidade crítica para um metal, em um determinado ambiente, depende 

da presença de contaminantes e das propriedades higroscópicas dos produtos de 

corrosão formados. Segundo Vianna (1980) a umidade relativa crítica varia para 

cada metal e para cada tipo de contaminante presente na atmosfera. 

 
Este valor, segundo Silva e Faigle (1989), varia de 40 % para uma 

atmosfera rica em cloretos para um valor de 85 % em uma atmosfera que contém 

gases à base de enxofre. 

 
“Em uma atmosfera relativamente limpa, o valor da umidade crítica para o 

aço carbono situa-se em torno de 70%, porém, em atmosferas 

contaminadas com poluentes industriais ou sais marinhos, a umidade 

relativa crítica pode diminuir consideravelmente podendo situar-se entre 50 

e 60%. Para Rozenfeld (1972) apud Vianna (1980), as umidades críticas, 

para a maioria dos metais, estão na faixa de 70 a 80%”. 

 
 

2.3.1.2 Temperatura 
 
 

A temperatura é outro fator de destaque, pois pode agir de duas maneiras 

em relação à corrosão atmosférica. Temperaturas altas podem acelerar as reações 

de corrosão na superfície dos metais, no entanto, podem também promover a 

evaporação da água da superfície dos metais fazendo assim com que seja 

interrompida a formação do eletrólito, retardando, portanto, os processos de 

corrosão. Locais de temperaturas relativamente baixas apresentam taxas de 
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corrosão maiores do que aqueles de temperatura mais alta. No entanto a 

combinação de alta temperatura e o contato prolongado do eletrólito com o metal 

resulta em corrosão mais acelerada (ROZENFELD apud VIANNA, 1980). 

 
As flutuações de temperatura também têm grande influência na 

velocidade de corrosão atmosférica, pois acarretam alterações na umidade relativa. 

Uma queda brusca de temperatura pode aumentar a umidade relativa chegando até 

mesmo a ultrapassar o valor de umidade crítica (VIANNA, 1980). 

 

2. 3.1.3 Chuvas 
 
 

A chuva também tem um comportamento semelhante à temperatura, isto 

é, pode acelerar ou retardar os processos de corrosão, conforme o tipo de material e 

condições atmosféricas. 

 
 

Em atmosferas industriais, a chuva pode conter poluentes e, em 

atmosferas marinhas, um grande teor de cloretos. Nestas condições, longos 

períodos de chuva podem favorecer a corrosão atmosférica, uma vez que mantém 

sobre a superfície o filme de eletrólito essencial ao processo corrosivo. Por outro 

lado, chuvas periódicas tendem a eliminar os contaminantes da superfície, 

diminuindo a condutividade do eletrólito, e conseqüentemente, a corrosão (VIANNA, 

1980). 

 
A corrosão é muito maior onde a chuva não “lava” completamente a 

superfície, onde sais ou outros contaminantes acumulam-se e estão sujeitos à 

umidade. 

 
É verdade que áreas cobertas também mantém a umidade superficial por 

um período mais longo e que a concentração do eletrólito e o tempo de exposição 

são maiores. As áreas de uma ponte que estão expostas à chuva e lavagem da 

superfície são geralmente menos corroídas que as áreas que estão cobertas. 

Similarmente, telhas cobertas não lavadas têm um tempo de vida muito menor que 

aquelas telhas que são expostas e lavadas (MUNGER, 1984). 
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2. 3.1.4 Ventos 
 
 

Os ventos geralmente ocasionam flutuações rápidas na temperatura e na 

umidade, e influenciam consideravelmente a deposição de contaminantes sobre a 

superfície dos materiais. Nas zonas marinhas, a direção dos ventos é de grande 

importância em virtude da concentração de cloretos existentes (MORCILLO et al, 

2000). 

 

A produção do aerossol marinho tem sua origem na ação do vento sobre 

a superfície do mar (FITZGERALD, 1991). Este mecanismo é mais efetivo na beira 

mar, na zona de quebra das ondas, onde partículas maiores e em maior número são 

geradas. Após a sua produção, o aerossol marinho é transportado para o interior do 

território pelos ventos. Durante este transporte, partículas que compõem o aerossol 

marinho, se depositam após terem coberto uma certa distância em relação ao mar, a 

depender da massa das partículas, das características dos ventos e da presença de 

obstáculos na sua trajetória (FITZGERALD, 1991; FELIU, MORCILLO E CHICO, 

1999; MORCILLO et al., 1998). 

 
Estudos sobre corrosão atmosférica normalmente apresentam relações 

entre a presença de sais na atmosfera e a taxa de corrosão (FELIU, MORCILLO E 

CHICO, 1999). Outros estudos, centrados em parâmetros ambientais, mostram o 

decréscimo da concentração salina do aerossol quando é transportado na direção 

do continente (GUSTAFSSON E FRANZÉN, 1996). Por outro lado, estudos que 

mostram a relação entre a presença de cloretos na atmosfera e a durabilidade do 

concreto são escassos (MEIRA et al., 2003). 

 
As considerações teóricas mais recentes relacionadas com a densidade 

de fluxo destas substâncias sobre a superfície levam à conclusão essencial de que a 

velocidade dos ventos é o fator decisivo que caracteriza o processo de deposição 

segundo Benarie e Lipfert (1986), portanto, não é suficiente realizar somente 

medidas de concentração de poluentes no ar. O conhecimento da velocidade dos 

ventos é também necessário. 
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Contudo, as medidas de velocidades dos ventos obtidas nas estações 

meteorológicas mais próximas das estações atmosféricas de exposição dos corpos-

de-prova, não são necessariamente as que existem sobre os corpos-de-prova. Por 

tudo isto, as medidas dos contaminantes obtidos por métodos sensitivos que dão as 

velocidades de deposição seca sobre a superfície das amostras metálicas, se 

relacionam muito melhor com o dano causado pela corrosão, do que os de sua 

concentração no ar (SANCHEZ E PEREZ et al 1992). 

 
 

2.3.2 Influência dos poluentes atmosféricos na corrosão atmosférica dos metais 

 
 

Pesquisadores como Merino, Rauchle e Morcillo (1992), concluíram que 

os contaminantes cloretos e sulfatos solúveis, concentram-se na ferrugem aderente. 

Possivelmente a água da chuva exerce uma ação de lavagem nas camadas mais 

externas de produtos de corrosão.  A quantidade de cloretos e sulfatos solúveis na 

ferrugem aumenta com a contaminação da atmosfera em NaCl e SO2, 

respectivamente. Esta tendência se observa com maior clareza nos casos dos 

cloretos.  

 
No caso dos sulfatos se observa uma maior dispersão de dados. Para 

eles, a notável concentração de sulfatos solúveis (100-900 mg SO4
2-/m2) encontrada 

em atmosferas onde o teor de SO2 é insignificante (<10 mg SO2/m
2.dia) sugere que 

talvez este teor salino provenha do enxofre que entra na composição do aço base ou 

de outra fonte de contaminação por sulfatos do ambiente. 

 
A presença de substâncias ácidas voláteis favorece o ataque, que é 

agravado particularmente no caso de ferro e aço, pela presença de certas partículas 

sólidas dispersas. Há indicações de que a corrosão é mais severa quando uma 

substância higroscópica está presente na superfície do metal; algumas vezes essa 

substância é o próprio produto de corrosão. 

 
Os poluentes cloretos, sulfatos e materiais particulados são os principais 

responsáveis pela corrosão atmosférica. 
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2.3.2.1 Dióxido de enxofre 

 
 
O dióxido de enxofre tem sido um dos poluentes mais estudados. É o 

principal agente agressivo encontrado em atmosferas urbanas e industriais, sendo 

emitido em quantidades consideráveis durante a queima de combustíveis fósseis 

como petróleo, carvão, gás natural, etc. É um gás extremamente reativo sendo 

absorvido nas superfícies metálicas, e sob condições de umidade, as superfícies de 

óxido metálico catalisam o SO2 a trióxido de enxofre (SO3) e promovem a formação 

de ácido sulfúrico de acordo com a reação (KUCERA E MATTSON, 1987): 

 

SO3 + H2O + ½ O2     →   H2SO4 (MUNGER, 1984) 

 
O tempo de vida do SO2 na atmosfera é geralmente 0,5 a 2 dias, o que 

corresponde a uma distância média de transporte em torno de poucos quilômetros. 

A intensidade da ação dos gases é proporcional à distância da fonte (KUCERA E 

MATTSSON, 1987). 

 
 

2.3.2.2 Sulfeto de hidrogênio 
 
 

O sulfeto de hidrogênio, H2S, pode ser gerado naturalmente pela 

decomposição dos compostos sulfurosos orgânicos ou pela bactéria redutora de 

sulfatos em rios poluídos. Uma de suas fontes principais, no entanto, são as 

refinarias de petróleo (VIANNA, 1980). 

 
Reações com sulfetos são diferentes das outras reações de corrosão, 

pois elas podem ocorrer sob condições relativamente secas. O H2S reage 

diretamente com o metal e não requer um eletrólito para que a reação de corrosão 

ocorra. O H2S não reage diretamente apenas com o ferro, mas também com alguns 

compostos de ferro que aumentam a velocidade de corrosão, como ficam 

evidenciados através das seguintes reações: 
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H2S + Fe  → FeS + H2 

H2S + FeCO3 →  FeS + CO2 + H2O  

H2S + Fe(OH)2 →  FeS + 2H2O 

 
O sulfeto de ferro é muito reativo com oxigênio. Quando o oxigênio entra 

em contato com o FeS, reage de acordo com a seguinte equação para formar óxido 

de ferro magnético (VIANNA,1980): 

 
6FeS + O2 + 6H2O  →  2Fe3O4 + 6H2S 

2.3.2.3 Cloretos 
 
 
Os íons cloretos são extremamente agressivos à maioria dos materiais 

geralmente empregados no setor elétrico. Sua principal fonte é a água do mar, onde 

eles se encontram combinados ao sódio, magnésio e cálcio. Estes sais são 

higroscópicos, promovem a condensação de água sobre os materiais e 

conseqüentemente, a aceleração da corrosão (CESP, 1987). 

 
O transporte de íons cloretos é feito pelos ventos que arrastam as 

gotículas de água salgada, das regiões litorâneas, em direção ao continente. Por 

isso, há um pronunciado gradiente de concentração de cloretos com relação à 

distância do mar, que depende principalmente da velocidade e direção dos ventos 

(MORCILLO, 2000). 

 
De acordo com a NBR 14643 (2001), conhecendo a concentração de 

cloretos, sulfatos presentes no ar e o tempo de superfície úmida, é possível 

classificar atmosferas quanto à corrosividade. 

 
 

2.3.2.4 Partículas sedimentáveis 

 
A quantidade de partículas em suspensão na atmosfera, bem como sua 

composição, é bastante variada, dependendo do tipo de atmosfera. Em zonas rurais, 

as partículas são constituídas principalmente de compostos orgânicos e inorgânicos 

existentes na superfície terrestre. Em regiões urbanas e industriais, elas apresentam 

elevada porcentagem de poluentes diversos, tais como, SOx, NOx, Cl-, entre outros. 
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Geralmente, estas partículas absorvem com facilidade a umidade do ar, dando 

origem a eletrólitos ativos, que aceleram o processo corrosivo (VIANNA, 1980). 

 
 
2.3.3 Efeitos do dióxido de enxofre na corrosão atmosférica dos metais 

 
 

Ao depositar-se na superfície dos metais, o SO2, ligeiramente solúvel em 

água, dissolve-se na presença de oxigênio, converte-se a SO3; este, por não ser 

estável, rapidamente converte-se a ácido sulfuroso e finalmente a ácido sulfúrico, 

que ao dissociar-se na água, dá origem ao íon sulfato. Este fenômeno, conhecido 

como chuva ácida, deteriora estruturas metálicas em regiões industriais e urbanas. 

O processo é mais rápido na presença de umidade (SILVA, 2003). Portanto, é o gás 

que mais provoca corrosão nos metais, logo do ponto de vista da corrosão 

atmosférica de metais, as atmosferas que estão contaminadas com gás SO2 

classificam-se habitualmente como ambiente industrial ou urbano (SILVA, 2003). 

 
Tanto a deposição seca quanto a deposição úmida pode causar danos. 

No caso da deposição úmida que provoca a chuva ácida, os danos podem ser muito 

maiores, pois ao cair sobre a superfície terrestre pode prejudicar as reações de 

fotossíntese, alterar a acidez de solos prejudicando as culturas, acidificar as águas 

superficiais prejudicando assim a vida aquática e além do mais, poderá também 

deteriorar os materiais metálicos e carbonáticos (VASCONCELOS, 2004). 

 
2.3.3.1 Cobre e suas Ligas 

 
 

Para o cobre e suas ligas o dióxido de enxofre não é prejudicial, pois se a 

atmosfera for contaminada com dióxido de enxofre, como as urbanas e industriais, 

notar-se-á com o tempo de exposição à formação de uma camada denominada de 

pátina que é altamente protetora o que garantirá ao cobre uma excelente resistência 

à corrosão. O tempo para a formação desta camada normalmente é muito longo e 

depende das condições climáticas e do teor de dióxido de enxofre, podendo durar de 

5 a 30anos (PANOSSIAN, 1991). 

Pelo exposto pode-se verificar que para a formação da pátina é essencial 

a presença de dióxido de enxofre. Assim enquanto este poluente acelera a corrosão 
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da maioria dos metais, ele desempenha um papel importante para a formação da 

pátina sobre o cobre e suas ligas (PANOSSIAN, 1991). 

 
 

2.3.3.2 Alumínio 

 
 

O desenvolvimento revolucionário de utilização do alumínio e suas ligas 

na indústria e na construção civil levam a uma série de problemas relacionados com 

a resistência à corrosão em diferentes condições atmosféricas. Esta resistência é 

considerada suficiente na maioria dos casos devido ao comportamento destes 

materiais pela formação da camada natural de óxido de alumínio, camada 

passivante, sobre a superfície metálica (MONTENEGRO, 1996). 

 

Em atmosferas urbana ou industrial com presença de SO2 na atmosfera e 

de materiais particulados, ou poeira, mesmo sendo pequena a afinidade do SO2 com 

os materiais a base de alumínio, porém ao se acumular pó sobre a superfície 

metálica, é comum a adsorção do SO2 sobre a camada de aglomeração dos 

contaminantes em pó. A maior parte do SO2 adsorvido se transforma na presença do 

ar atmosférico em SO4
2- pela seguinte reação: 

 

SO2 + O2 + 2e-                          SO4
2- 

   

Nestas condições o eletrólito presente na superfície do alumínio rico em 

íons SO4
2- e, levemente ácido, ocorrerá a formação de Al2(SO4)3 solúvel, que pode 

ser incorporado pela camada de óxidos e formar uma variedade de complexos ou 

sais básicos de alumínio. Este fato determina um ligeiro aumento das taxas de 

corrosão do alumínio, de modo, que nestas condições, a camada de óxidos é um 

pouco mais espessa, apresentando características pronunciadas. Com o decorrer do 

tempo esta camada vai se tornando mais espessa e determina uma diminuição da 

taxa de corrosão do alumínio, e após dois anos o alumínio ainda apresentará um 

desempenho muito satisfatório. Será notado apenas um escurecimento da superfície 

do alumínio, variando em coloração entre cinza-escura até preta (MONTENEGRO, 

1996). 
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O alumínio quando exposto ao ar apresenta uma ótima resistência à 

corrosão devido à formação de uma camada de óxido de caráter protetor. Conforme 

Kucera e Mattson (1987), essa camada é maior quanto maior a poluição do local. 

 

Em atmosferas de média agressividade e na ausência de material 

particulado a presença de dióxido de enxofre não causa danos ao alumínio devido a 

taxa de adsorção do dióxido de enxofre pelo alumínio ser muito baixa, mesmo em 

ambientes com elevada umidade (SYDBERGER E VANNERBERG,1972). 

 

2.3.3.3 Zinco 

 

 

A corrosão atmosférica do zinco é influenciada principalmente pelo tempo 

de umidade e pela presença de constituintes do ar tais como CO2, SOx e Cl- , onde, 

em condições atmosféricas úmidas, o zinco é oxidado com formação de hidróxido de 

zinco que em seguida reage com os constituintes do ar presentes, como por 

exemplo, CO2, SOx e Cl-. O zinco, em atmosfera industrial, tem a sua taxa de 

corrosão aumentada com o aumento da concentração de dióxido de enxofre. 

Conhecendo-se a concentração de dióxido de enxofre na atmosfera, pode-se 

estimar a taxa de corrosão do zinco através da seguinte equação (HAYNE E 

UPHAM, 1970): 

 
Y = 0,001028(UR – 48,8)SO2 

 

Onde: 

Y: taxa de corrosão do zinco em µm/ano; 

UR: umidade relativa do ar 

SO2: teor de dióxido de enxofre em µg/m3 

 
 
2.3.3.4 Aço carbono 
 
 

O dióxido de enxofre acelera de maneira significativa a corrosão do aço 

carbono que apresenta taxas de corrosão cada vez mais elevadas para teores 

crescentes deste poluente no ar. O SO2 exerce sua ação sobre o aço carbono na 
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presença de água. Em atmosferas secas o aço carbono praticamente não é afetado 

por este gás. No entanto, à medida que se aumenta a umidade relativa do ar, acima 

da umidade relativa crítica, observa-se aumento da taxa de corrosão para valores 

crescentes de umidade relativa (PANOSSIAN, 1991). 

 
A taxa de adsorção pela superfície do aço carbono, após um curto 

período de exposição é muito elevada. Esta adsorção varia consideravelmente com 

a umidade relativa do ar, sendo tanto maior quanto maior for a umidade relativa 

(PANOSSIAN, 1991). 

 

O SO2 acelera a corrosão do aço carbono por um ou mais dos seguintes 

fatores: 

 
• Abaixamento da umidade relativa crítica; 

• Aumento da condutividade do eletrólito presente na superfície 

metálica; 

• Acidificação do eletrólito presente na superfície metálica. 

 
A influência no mecanismo da corrosão interferindo na presença deste 

poluente constitui uma barreira menos efetiva (PANOSSIAN, 1991). 

 
Durante o período inicial, pontos anódicos cercados por áreas catódicas 

são criados. Na presença de um filme eletrolítico sob a superfície metálica, 

condições são geradas para propagação do processo de corrosão. O SO2 é 

adsorvido e oxidado na camada de ferrugem para SO4
2-. Nas células de corrosão, 

sulfatos acumulam-se nos anodos e assim desenvolve-se o tão conhecido ninho de 

sulfato.  Com o aumento de período de exposição os ninhos aumentam de volume e 

seus números por unidade de área diminuem, o tamanho e distribuição dos ninhos 

dependem entre outros fatores do tipo de atmosfera e do grau de proteção. Depois 

de 4 meses de exposição ao ar livre o diâmetro médio dos ninhos foram em torno de 

0,5 mm; sob adicional exposição prolongada eles aumentaram para em torno de 1 

mm (KUCERA E MATTSSON, 1987). 
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2.3.4 Classificação da Corrosividade de Atmosferas 

 
 

A metodologia utilizada no Brasil para a classificação de atmosferas 

quanto a sua corrosividade segue a norma NBR 14643 (2001) – Corrosão 

Atmosférica – Classificação da Corrosividade de Atmosferas, onde a classificação 

da atmosfera em categorias de corrosividade (TABELA 2) é obtida a partir do 

lançamento na TABELA 3 dos dados de agressividade obtidos a partir das 

TABELAS 4, 5 e 6, a seguir. Essa classificação é feita em estações de corrosão 

atmosférica, onde são levados em consideração dados atmosféricos (tempo de 

superfície úmida e teores de Cl- e SO2) e/ou de medidas de taxas de corrosão de 

metais-padrão.  

 

TABELA 2 – Categoria de corrosividade da atmosfera 

Categoria Corrosividade 
C1 Muito baixa 
C2 Baixa 
C3 Média 
 C4 Alta 
C5 Muito alta 

FONTE: NBR 14643 (2001) 
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TABELA 3 – Categoria de corrosividade estimada da atmosfera para o aço carbono 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 

 

 

B0 – B1 B2 B3 

 

B0 – B1 B2 B3 

 

B0 – B1 B2 B3 

 

B0 – B1 B2 B3 

 

B0 – B1 B2 B3 

 

A0 – A1 1 1 1 ou 2 1 2 3 ou 4 2 ou 3 3 ou 4 4 3 4 5 3 ou 4 5 5 

 

A2 1 1 1 ou 2 1 ou 2 2 ou 3 3 ou 4 3 ou 4 3 ou 4 4 ou 5 4 4 5 4 ou 5 5 5 

 

A3 1 ou 2 1 ou 2 2 2 3 4 4 4 ou 5 5 5 5 5 5 5 5 

 FONTE: NBR 14643 (2001) 
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2.3.4.1 Classificação em Termos de Contaminação por Compostos de Enxofre 

 

 

Em termos de deposição de enxofre total a norma NBR 14643 (2001) 

classifica a atmosfera conforme a TABELA 4. 

 

TABELA 4 – Classificação da corrosividade da atmosfera em termos de 
contaminação por SO2 

Categoria  Taxa de deposição de SO2 mg SO2/(m
2.dia) 

A0 Ad ≤10 
A1 10 <Ad ≤35 
A2 35 <Ad ≤80 
A3 80 <Ad ≤200 

  FONTE: Adaptada da NBR 14643 (2001) 

 

 

A categoria de corrosividade A0 é insignificante do ponto de vista da 

corrosão atmosférica dos metais conforme a NBR 14643 (2001). 

 

2.3.4.2 Classificação em Termos de Tempo de Superfície Úmida 
 
 

Em termos de superfície úmida, conforme a norma NBR 14643 (2001) o 

tempo em que uma superfície metálica fica coberta por uma película de eletrólito 

expresso em horas/ano, podem ter as seguintes classificações conforme a TABELA 

5. 

 
TABELA 5 - Classificação de atmosferas em termos de tempo de superfície úmida 

conforme NBR 14643 

Categoria Tempo de superfície úmida (horas/ano) 

t1 t≤10 
t2 10<t<250 
t3 250<t<2500 
t4 2500<t<5500 
t5 t>5500 

 FONTE: Adaptada da NBR 14643 (2001) 
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O conhecimento deste parâmetro é muito importante, pois além da 

contribuição da umidade na formação do eletrólito que é o passo inicial para a 

corrosão atmosférica, como sabemos, a umidade é um agravante quando estão 

presentes no ar compostos de enxofre devido a possibilidade da formação de ácido 

sulfúrico na superfície metálica. 

 
 
2.3.4.3 Classificação em Termos de Contaminação por Cloretos 

 
 
 

Em termos de contaminação por cloretos, conforme a norma NBR 14643 

(2001) expresso em mg de Cl-/m2.dia, as atmosferas podem ser classificadas 

conforme a TABELA 6. 

 
 

TABELA 6 – Classificação da corrosividade de atmosferas em termos de 

contaminação por Cloretos conforme NBR 14643 

Categorias de corrosividade Taxa de deposição de cloretos  
B0 B ≤ 3 
B1 3 < B ≤ 60 
B2 60 < B ≤ 300 
B3 300 < B ≤ 1500 

FONTE: Adaptada da NBR 14643 (2001) 

 
 

A categoria de corrosividade B0 é insignificante do ponto de vista da 

corrosão atmosférica dos metais conforme NBR 14643 (2001). 

 
 
2.3.5 Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica conforme NBR 6209 (1986) 
 
 
 

A construção das estações de corrosão, desde a escolha da localização 

até a definição quanto ao tipo de estação, segue as diretrizes gerais da norma NBR 

6209 (1986). 

Segundo esta norma, estações de corrosão atmosférica são locais a céu 

aberto onde são instalados painéis para exposição de corpos-de-prova de forma e 

dimensões apropriados, representativos dos materiais sujeitos à corrosão 
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atmosférica, com a finalidade de serem obtidos dados comparáveis que permitam 

avaliar o comportamento de diferentes materiais face aos fatores atmosféricos 

característicos de cada região. Também são expostos instrumentos de medição 

necessários aos ensaios de corrosão atmosférica tais como: sensores de umidade 

relativa do ar, temperatura ambiente, índice pluviométrico, taxa de insolação, direção 

e velocidade dos ventos predominantes, teor de partículas sedimentáveis, teor de 

cloretos, taxa de sulfatação e outros parâmetros se necessário.  

 
 
2.3.5.1 Escolha da Localização das Estações 

 
 

As estações de corrosão devem ser construídas em locais representativos 

da região escolhida em relação aos parâmetros ambientais, onde se devem evitar a 

proximidade de elevações, de construções de grande porte e demais fatores que 

possam interferir.  

 
 
2.3.5.2 Tipos de Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica 

 

Em consideração à tomada dos dados meteorológicos e de poluentes, 

existem dois tipos de estações, a saber: 

 

• Estação do Tipo A - Neste tipo de estação tanto os parâmetros ambientais, 

umidade relativa do ar, temperatura ambiente, índice pluviométrico, taxa de 

insolação, direção e velocidade dos ventos, quanto os poluentes 

atmosféricos, partículas sedimentáveis, cloretos e sulfatos são determinados 

no próprio local de exposição, ou seja, dentro da estação. Isto é, nesta 

estação, além da exposição de corpos-de-prova tem também sensores de 

dados meteorológicos, coletores de partículas sedimentáveis, velas de cloreto 

e velas de sulfato instalados dentro da estação. 

 

• Estação Tipo B - Neste tipo de estação os parâmetros ambientais, umidade 

relativa do ar, temperatura ambiente, índice pluviométrico, taxa de insolação, 

direção e velocidade dos ventos, teor de partículas sedimentáveis, teor de 
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cloretos e taxa de sulfatação são determinados pelas estações de 

meteorologia e de poluição mais próximas, e que sejam representativos do 

meio ambiente onde se encontra localizada a estação, isto é, nesta estação 

tem apenas exposição de corpos-de-prova. 

 

2.3.5.3 Instalação das Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica 

 

Painéis de exposição de corpos-de-prova: 

 

Podem ser confeccionados em madeira, alumínio anodizado, aço pintado, 

aço galvanizado, aço inoxidável ou monel. A escolha irá depender de razões 

econômicas e técnicas próprias de cada região. A parte onde são colocados os 

corpos-de-prova deve possui inclinação em torno de 30° em relação à horizontal e 

altura mínima de 1m do piso. A base para fixação dos painéis deve ser feita em 

concreto e não deve existir qualquer tipo de vegetação embaixo dos painéis.  Para 

isso a norma recomenda esterilizar o solo e colocar uma camada de areia ou pedra 

britada. 

 

O terreno em volta dos painéis deve ser cercado e dotado de sistema de 

vigilância para evitar vandalismo. 

 

A fixação dos corpos-de-prova nos painéis deve ser feita com a utilização 

de parafusos resistentes à corrosão atmosférica e com a utilização de isoladores de 

cerâmica ou de materiais isoladores de eletricidade. 

 

Instrumentos de medição: 

 

Sensores de umidade relativa do ar, temperatura ambiente, índice 

pluviométrico, taxa de insolação, direção e velocidade dos ventos predominantes e 

outros parâmetros se necessário. 
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Corpos-de-prova: 

 

Os corpos-de-prova devem ser confeccionados de maneira que fique 

exposta uma área em torno de 0,03m2 (0,15 x 0,20)m. Caso haja interesse de 

pesquisar peças com formato diferente das chapas, fica a critério do pesquisador a 

decisão quanto ao tamanho e formato dos corpos-de-prova.  

 

Coletores de poluentes: 

 

A colocação dos coletores deve seguir a norma específica para cada 

poluente. Para o monitoramento de cloretos: NBR 6210(1981) – Cloretos Pelo 

Método da Vela Úmida; para o monitoramento de sulfatos: NBR 6921 (1986) – 

Sulfatação Total na Atmosfera Pelo Método do Dióxido de Chumbo e para o 

monitoramento das partículas sedimentáveis, Norma PETROBRÁS - Determinação 

de partículas sedimentáveis. 

 

2.3.6 Tipos de Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica Instaladas pelo Projeto 

de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos 

 

O Projeto Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos 

instalou dois tipos diferentes de Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica para o 

desenvolvimento das atividades da pesquisa que irão dar origem ao Mapa da 

Agressividade Atmosférica para o Ceará (PROJETO DE CORROSÃO E 

DEGRADAÇÃO ATMOSFÉRICA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS, 2003). 

 

� Estação tipo 1 – Com exposição de corpos-de-prova, coletores de 

cloretos, coletores de sulfato e coletores de partículas sedimentáveis. 

 

� Estação tipo 2 – Com exposição apenas de coletores de cloretos, 

coletores de sulfato e coletores de partículas sedimentáveis. 
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2.4 Variação da Sulfatação Conforme Distância da Fo nte de Poluição 

 

A maior parte das estimativas realizadas constata que à medida que 

aumenta a distância da fonte, a sulfatação torna-se menor, conforme a TABELA 7. 

 
TABELA 7 – Projeto MICAT – Mapas de Iberoamerica de Corrosividade Atmosférica 

Deposição de enxofre total (mg SO2/m
2.dia) 

Estação de corrosão atmosférica Distância para o mar (m) média mínimo máximo 
México (marinha) – Puerto Progresso 50 12,8 2,4 31,8 
México (marinha) – Puerto Morelos 200 4,5 0,4 18,35 

Venezuela (marinha) – Adicora I 50 8,5 0,0 43,8 
Venezuela (marinha) – Adicora II 300 6,6 0,0 11,1 

 FONTE: MORCILLO et al, 1998. 

 

Panossian (1991) observou que a cada 5km de distância da fonte a 

concentração de dióxido de enxofre diminui e quanto mais próximo maior a 

concentração. Portanto, a sulfatação será maior quanto mais próximo da fonte de 

emissão. Isso pode ser visto também na TABELA 8. 

 
TABELA 8– Deposição de enxofre total de 2002 a 2003 na Cidade de Aracaju 

Estação de corrosão atmosférica mg  SO2/m
2.dia Distância para o mar (m) 

Caueira 15,6 10 

Petrobrás 7,22  100 

FONTE: VÉRGES, 2005. 

 

Os valores de sulfato encontrados confirmam exatamente o fator distância 

versus sulfato, pois a maior sulfatação foi justamente na estação localizada a apenas 

10m de distância do mar, enquanto aquela localizada a 100m, apresentou deposição 

menor. 

 

2.5 Enxofre em zona marinha 

 
Salinidade atmosférica e alta umidade são responsáveis pela alta 

corrosão atmosférica em locais próximos ao mar. Embora o teor de sais na 

atmosfera marinha varie com o dia, distância da praia, direção dos ventos, etc., o 

teor de sais é bastante alto e com a umidade, podem levar à formação de um 
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eletrólito na superfície metálica o que pode levar à corrosão dos mesmos. (ROY, 

1983). 

 
Cerqueira (1999), em estudos realizados em zonas de atmosfera marinha 

em Portugal, verificou a riqueza de compostos de enxofre naturais presentes e 

estimou a emissão dos seguintes compostos: sulfeto de dimetila (DMS), sulfeto de 

carbonila (COS), dióxido de enxofre (SO2), sulfonato de metila (MAS-) e exSO4
2-. 

 
Os oceanos acumulam uma massa de enxofre enorme, o que é devido ao 

fato do sulfato ser o segundo ânion mais importante nas águas marinhas, com uma 

concentração que ascende a 28 mmol dm-3. A ação do vento sobre a superfície 

oceânica é responsável pela formação de aerossóis marinhos contendo uma fração 

significativa de sulfato. 

 
Os oceanos são também uma fonte importante de compostos de enxofre 

voláteis para a atmosfera, em especial sulfeto de dimetilo (DMS). Um produto da 

atividade metabólica de certas espécies de microalgas é o principal composto de 

enxofre volátil presente na água do mar, representando cerca de 90% da massa 

total dissolvida (Leck e Bågander, 1988; Leck e Rhode, 1991 apud Cerqueira, 1999). 

Sua origem está associada à decomposição do propionato de dimetilsulfônio 

(DMSP), composto sintetizado por grande número de espécies de fitoplâncton e 

macroalgas marinhas nas quais desempenha funções osmorreguladoras. 

Alguns estudos laboratoriais demonstraram a ocorrência de uma relação 

direta entre a salinidade e os níveis de DMSP intracelular em certas espécies de 

microalgas marinhas (VAIRAVAMURTHY et al., 1985; KIRST, 1996 apud 

CERQUEIRA, 1999). Esta possibilidade é sustentada pelo fato de o DMSP possuir 

uma estrutura análoga à da glicina betaína, um composto azotado envolvido em 

processos osmorreguladores de plantas vasculares superiores (ANDREAE, 1990 

apud CERQUEIRA, 1999). 

 
Conforme Gentil (1982) a água do mar além de cloretos (18,9799g/L) tem 

2,6486g/L de sulfato. 
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2.6 Estudos de Corrosão Atmosférica 

 
 
Em janeiro de 1988 foi iniciado o projeto MICAT – Mapa de Ibero-

americano de Corrosividade Atmosférica do Programa CYTED – D – Programa de 

Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. Um dos principais objetivos do 

CYTED – D é promover a cooperação técnica científica entre os países da região 

ibero-americana contando com a participação de 14 países. No Brasil existem 13 

estações de corrosão atmosférica participando do projeto e uma delas é a estação 

COFECO que fica em Fortaleza (PROJETO DE CORROSÃO E DEGRADAÇÃO 

ATMOSFÉRICA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 2002; MORCILLO et al 1988). 

 
Conforme Silva (2003), a maior parte dos equipamentos eletro-eletrônicos 

que utilizamos são fabricados em países que possuem umidade, temperatura abaixo 

da realidade do nosso país que é de clima tropical, portanto apresenta condições 

típicas cujos efeitos em equipamentos com componentes eletro-eletrônicos não são 

ainda caracterizados satisfatoriamente. Com o objetivo de melhor conhecer estes 

efeitos ou fenômenos de degradação causados nos produtos eletro-eletrônicos em 

meio ambiente tropical e desenvolver metodologias que simulem estas condições, foi 

proposto o Projeto TROPICORR que está sendo executado com a participação de 

oito países, inclusive o Brasil. 

 

Em Fortaleza, desde o ano de 1987 a Fundação Núcleo de Tecnologia 

Industrial vem desenvolvendo estudos de corrosão atmosférica. Primeiramente em 

parceria com a Companhia Siderúrgica Nacional (Projeto CSN/PETROBRÁS), onde 

foram monitorados poluentes atmosféricos e em paralelo foram expostos corpos-de-

prova metálicos de diversos tipos de materiais para avaliação da resistência destes 

às condições de agressividade atmosférica de Fortaleza. 

 

Já em 1990 as estações RFFSA, NUTEC, SDV e COFECO foram 

instaladas em Fortaleza resultante de uma parceria NUTEC/COELCE/TELECEARÁ 

para estudar a resistência de materiais metálicos às condições de agresssividade 

atmosférica de Fortaleza. A partir desse estudo Montenegro (1996) desenvolveu sua 

dissertação de mestrado intitulada Corrosão Atmosférica nos Materiais Utilizados no 

Setor Elétrico em Fortaleza – Ceará, onde foi possível fazer a classificação da 
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agressividade da atmosfera de Fortaleza. Para isso foram utilizados além dos dados 

de poluentes, dados meteorológicos. A deposição de enxofre total foi monitorada em 

todas estações, exceto na estação COFECO. 

 

Conforme Montenegro (1996), o fato de não ter sido colocado vela 

coletora de sulfatos na estação COFECO durante o período de desenvolvimento da 

pesquisa, proporcionaram uma falha que teve como conseqüência a inexistência de 

informações quanto à agressividade referente ao sulfato nesta estação, pois apesar 

de não ter indústrias perto, não ser próxima de mangue e de o tráfego de veículos 

ser pouco, os ventos são um fator muito importante, pois entram na cidade por dois 

sentidos diferentes transportando assim poluentes de outros lugares. No período do 

ano em que aumenta a precipitação e diminui a velocidade dos ventos, diminui o 

teor de poluentes atmosféricos quantificados pelas determinações químicas das 

amostras coletadas nas quatro estações. Portanto, é necessária a condução de 

coletas para ensaios dos poluentes atmosféricos, ininterruptamente durante muitos 

anos, para fins de classificação da agressividade atmosférica. Isto porque a cidade 

de Fortaleza e em todo o estado do Ceará, apresenta marcante irregularidade das 

chuvas, com longos períodos de anos chuvosos e outros não chuvosos 

(MONTENEGRO, 1996). 

 

Quanto à estação SDV, Montenegro (1996) atribui aos valores 

discrepantes ocorridos na estação à fábrica de asfaltos – ASFOR ou alguma das 

distribuidoras de combustível que ficavam a uma distância de aproximadamente 3km 

da estação.  Relata também que os ventos e o período chuvoso não tiveram 

influência na concentração de SOx na atmosfera, pois os resultados obtidos durante 

o período de monitoramento permaneceram constantes (MONTENEGRO, 1996). 

 

Em 1994, a estação COFECO em Fortaleza mais uma vez foi monitorada 

com a finalidade do grupo de pesquisa do NUTEC desenvolver a pesquisa de 

materiais em parceria com o CEPEL/USIMINAS. 

 
Já em 1995 o grupo de pesquisa de corrosão atmosférica do NUTEC 

iniciou trabalhos de monitorações das estações de interesse da 

TELECEARÁ/CPQd/TELEBRÁS distribuídas na cidade de Fortaleza e em outras 
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cidades do Ceará e realizou os ensaios químicos de laboratório para verificação dos 

poluentes cloretos, sulfatos e partículas sedimentáveis, trabalhos desenvolvidos até 

1997. 

 
Em 2002, em uma parceria com a Companhia de Eletricidade do Ceará – 

COELCE a Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial deu início ao Projeto Corrosão 

e Degradação Atmosférica de Materiais Elétricos que se encontra em execução. 

 

Os principais objetivos do Projeto são: 

  

• Determinar a taxa de corrosão dos materiais padrão e conhecer o 

comportamento dos materiais de interesse da COELCE, expostos nas estações; 

 

• Compor um banco de dados da concentração dos poluentes atmosféricos das 

estações, do comportamento dos materiais expostos e taxa de corrosão e 

classificação da agressividade atmosférica dos diferentes micro-climas 

identificados no Ceará; 

 

• Mapear a agressividade atmosférica no Estado do Ceará; 

 

• Viabilizar, em Fortaleza, a realização de cursos para a capacitação de todo o 

grupo de trabalho, com participação de profissionais experientes de centros de 

P&D mais avançados; 

 

• Consolidar o grupo de pesquisa de tratamento de superfície e 

corrosão/degradação no Nordeste, com a participação de pesquisadores de 

outros centros; 

 

• Transferir tecnologia e publicação de trabalhos técnicos com os resultados 

adquiridos com a pesquisa e Formar um grupo de excelência em 

corrosão/degradação atmosférica dos materiais no Ceará. 

 

O Projeto foi concebido com a finalidade de estudar, durante cinco anos 

de exposição ininterrupta, corpos–de–prova em dezoito (18) Estações de Corrosão 
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Atmosférica para ser elaborado o mapa de caracterização da agressividade da 

atmosfera do estado do Ceará, bem como, viabilizar a utilização dos materiais da 

rede elétrica e a formação de um Centro de Excelência em Corrosão e Degradação. 

Para isto houve a necessidade do trabalho da pesquisa ser desenvolvido durante 05 

(cinco) ciclos anuais, consecutivos e ininterruptos. 

 
 
Todas as estações de corrosão/degradação atmosférica do Projeto estão 

situadas em distintas cidades do Ceará, com diferenças climáticas que chegam a 

caracterizar a hipótese da possível existência de seis tipos de microclimas no Estado 

e que são representantes dos vários climas existentes no Nordeste. 

 
Em novembro de 2003, deu-se o início do monitoramento mensal dos 

poluentes em dezoito estações. Os ensaios vêm sendo realizados em laboratórios 

enquanto os dados meteorológicos são fornecidos pela FUNCEME e UFC, coletados 

nas Estações Meteorológicas mais próximas das Estações de Corrosão em estudo. 

 
Foi feita a primeira avaliação visual dos resultados quanto ao 

comportamento dos corpos-de-prova em relação a reações de corrosão e realizada 

a fotodocumentação durante os seis primeiros meses de exposição. Nestas 

estações foram colocados coletores para captação de cloretos (Cl-), sulfatos (SO4
=), 

partículas sedimentáveis e corpos-de-prova de materiais metálicos tais como cobre, 

alumínio, aço carbono, aço galvanizado e zinco. 

 
A partir do conhecimento do teor de cloretos, sulfatos, partículas 

sedimentáveis aliados aos dados meteorológicos, as estações poderão ser 

classificadas em estações marítimas, industriais, urbanas, rurais ou mistas e com as 

respectivas agressividades aceleradas pelas reações eletroquímicas na presença de 

um ar atmosférico de um clima tropical, úmido litorâneo, com elevadas temperaturas, 

baixas amplitudes térmicas, baixos índices de nebulosidade, alta velocidade dos 

ventos, forte insolação, elevadas taxas de evaporação e principalmente, pela 

marcante irregularidade das chuvas no tempo e no espaço. 

 
Com o conhecimento da agressividade atmosférica, novos materiais 

resistentes às condições de agressividade atmosférica poderão ser obtidos. Assim, 

poderá ocorrer a redução de perdas oriundas da corrosão/degradação atmosférica, 
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onde o aumento da vida útil dos equipamentos resultará em redução de rejeitos ou 

sucatas que precisam de longos períodos para serem degradados no meio 

ambiente. 
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3 METODOLOGIA  

 
 

A fim de obter os dados para ser realizada a Estimativa da Sulfatação na 

Atmosfera em Diferentes Regiões do Ceará, no Período de Janeiro a Dezembro de 

2005, foram selecionadas nove das estações de estudo de corrosão atmosférica 

para serem monitoradas e classificadas quanto à corrosividade atmosférica, de 

acordo com as normas nacionais e internacionais relacionadas à corrosão 

atmosférica, referenciadas na lista das normas técnicas que foram utilizadas para o 

desenvolvimento desta dissertação. 

 
 

3.1 Localização das Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica 

 
 

Com base em informações apresentadas pelos engenheiros da COELCE, 

sobre o tipo de comportamento quanto à resistência à corrosão dos materiais 

utilizados na rede de distribuição de energia, foram priorizadas as localizações para 

serem construídas as estações de estudo de corrosão atmosférica do projeto. As 

localizações foram diferenciadas nas regiões do Estado por serem, possivelmente, 

representativas dos microclimas existentes no Ceará. 

 
Na escolha da localização da área da estação e vizinhanças, precauções 

foram tomadas segundo NBR 6209 (1986), para ser evitado num raio de 3m, 

barreiras que modificassem a circulação dos ventos, ou que provocassem alguma 

sombra impedindo a presença natural de sol e chuva. 

 
Foram realizadas visitas às 18 Estações de Estudo de Corrosão 

Atmosférica instaladas para as atividades da pesquisa em desenvolvimento no 

Projeto supracitado. E, dentre estas, nove estações foram escolhidas para serem 

monitoradas quanto ao teor de sulfato, segundo norma NBR 6921(1986). Estas 

estações estão localizadas conforme latitude e longitude a seguir identificadas na 

TABELA 9. 
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TABELA 9 – Localização das estações usando o GPS 
ESTAÇÃO LOCALIZAÇÃO LATITUDE (S) LONGITUDE (W) 

COFECO Fortaleza 03º 48’ 27,7” 38º 24’ 40,0” 
Camocim Camocim 02º 52’ 15,2” 40º 53’ 01,7” 
NUTEC Fortaleza 03º 45’ 03,6” 38º 34’ 34,4” 

Barra da Sucatinga Beberibe 04º 15’ 13,7” 38º 00’ 32,5” 
Pecém São Gonçalo 03º 35’ 18,7” 38º 50’ 46,7” 
Itaiçaba Itaiçaba 04º 40’ 22,2” 37º 49’ 08,1” 

Maracanaú Maracanaú 03º 52’ 01,5” 38º 35’ 50,9” 
Limoeiro do Norte Limoeiro  05º 07’ 24,1” 38º 05’ 13,7” 

Quixadá Quixadá 04º 58’ 43,0” 39º 00’ 53,7” 
FONTE: Projeto Corrosão e Degradação dos Materiais Elétricos 
 
 
3.2 Características das Estações de Estudo de Corro são Atmosférica 

 
 

As informações para conhecer as principais características das estações 

foram obtidas do banco de dados do projeto e que foram acumuladas durante o 

Ciclo I - fase de implantação das estações. Já as informações referentes aos dados 

quantitativos das variações meteorológicas e dos poluentes atmosféricos cloretos, 

foram obtidos do banco de dados do projeto e que foram acumulados durante o 

período de janeiro a dezembro de 2005 – Ciclo II. Portanto, estes resultados 

quantitativos que caracterizam as estações são considerados como dados parciais 

relativos ao ano em que foram coletados estes poluentes. 

 
Os dados meteorológicos, a cada mês, foram fornecidos pela FUNCEME 

– Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. 

 
 

3.3 Instalação das Estações de Estudo de Corrosão A tmosférica 

 
 

Cinco estações foram instaladas com coletores de poluentes e exposição 

de corpos-de-prova, estas são chamadas estações Tipo 1. Treze estações foram 

instaladas apenas com os coletores de poluentes, isto é, não existe exposição de 

corpos-de-prova e são chamadas estações Tipo 2. As estações Tipo 1 e Tipo 2 são 

mostradas nas FIGURAS 2 e 3 respectivamente.  
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                                 FIGURA 2: Estação Tipo 1- Camocim, COFECO, NUTEC, Pecém, Maracanaú. 

 

 

 
                FIGURA 3 – Estação Tipo 2 - Itaiçaba, Barra da Sucatinga, Limoeiro do Norte e  
                Quixadá.  
 

 

3.3.1 Suportes dos coletores de poluentes: 

 

Os materiais utilizados na fabricação dos suportes dos coletores e dos 

coletores dos poluentes atmosféricos foram baseados nas normas da ABNT NBR 
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6209, 7011, 6211, 6291 e para determinação de Partículas Sedimentáveis utilizou-se 

a Metodologia PETROBRÁS. 

 

Estes materiais foram escolhidos para atenderem às necessidades das 

atividades do Projeto, portanto, tiveram suas superfícies protegidas de modo a 

resistirem à agressividade atmosférica da maioria das localizações escolhidas, pelo 

menos, durante os primeiros cinco anos do projeto, passando, apenas, por 

manutenções periódicas anuais.  

 

Em cada estação estão instalados dois suportes de sustentação para 

cada tipo de coletor de poluentes atmosféricos, ou seja: 02 coletores de cloretos, 02 

coletores de sulfatos e 02 coletores de partículas sedimentáveis. Por convenção 

estes coletores em duplicata foram devidamente identificados com as letras “A” e 

“B”. 

 

Os suportes estão instalados a uma altura de 1m do chão, distantes um 

do outro em torno de 2m e longe pelo menos 3m de barreiras capazes de interferir 

na captação do dos poluentes presentes no ar, conforme NBR 6209 (1986). 

 

As figuras 4, 5 e 6, a seguir, apresentam os suportes para vela de 

cloretos, para coleta de partículas sedimentáveis e para vela de sulfato, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 



60 

 

                    FIGURA 4–Suporte para vela de cloreto 

 

 

 
                   FIGURA 5 – Suporte para o coletor de partículas sedimentáveis 
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                                  FIGURA 6 – Suporte para vela de sulfato 

 
 

3.4 Monitoramento da Sulfatação Total 

 

 

Durante o monitoramento das estações, de periodicidade mensal, são 

colocadas velas novas para coleta da sulfatação na atmosfera e são retiradas as 

velas que foram expostas durante o mês para serem levadas para análise química 

dos sulfatos nos laboratórios, conforme NBR 6921 (1981). 

 

Todas as velas e os coletores recebem como identificação o nome da 

estação, datas de exposição e retirada e uma identificação quanto à posição: A ou 

B. 
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3.4.1 Velas de Sulfatação 

 
 

A vela, conforme FIGURA 7 a seguir, foi confeccionada a partir de um 

tubo de PVC de 2,5cm de diâmetro por 18cm de altura, com a extremidade superior 

fechada para evitar a entrada de pequenos animais, e a extremidade inferior aberta 

para encaixar no suporte protetor utilizado para proteção durante o transporte das 

velas.  

 

 
                  FIGURA 7 – Vela de sulfato 

 

Já o suporte protetor das velas, conforme FIGURA 8 a seguir, foi 

confeccionado a partir de um tubo, também de PVC e dois “caps”. No “cap” para ser 

conectado na extremidade inferior do tubo do suporte de proteção deve ser fixado 

um dispositivo de nylon para encaixe da vela e assim ser transportada no percurso 

laboratório/estação/laboratório e finalmente ser analisada no laboratório.  

 
Ainda na FIGURA 8 é possível observar que a parte central da vela, ou 

seja, o tubo em PVC está envolvido com uma gaze de aproximadamente 100cm2, a 

qual é fixada com a ajuda de um pincel para passar uma pasta reativa que é 

constituída de goma adragante, óxido de chumbo e álcool etílico, preparada 
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conforme NBR 6921. Em seguida, a vela preparada é colocada dentro de seus 

suportes protetores para ser transportada até à estação. 

 

 
                    FIGURA 8 - Suporte para proteção das velas de sulfato 
 
 

O transporte das velas coletoras no percurso laboratório/ 

estação/laboratório é feito com o máximo de cuidado para evitar a perda do material 

depositado. Para isso, foi confeccionado um transportador, FIGURA 9 a seguir, para 

as velas durante a viagem com capacidade para transportar 8 (oito) velas, montado 

em madeira revestida com fórmica branca e forrados com um material esponjoso  
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                       FIGURA 9 – Transportador para as velas 

 
 

Após chegarem às estações as velas são colocadas dentro de seus 

respectivos suportes, denominados abrigos, onde vão permanecer por um período 

de 30 dias. 

 
Passado o período de 30 dias de exposição as velas são recolhidas, 

substituídas por outras velas e levadas ao laboratório para análise química do 

sulfato. 

 
Em paralelo com a preparação das velas acima, duas outras velas, 

denominadas branco, são preparadas da mesma maneira, colocadas dentro do 

suporte protetor e guardadas em um dessecador no laboratório para esperar o 

retorno das velas que estão expostas nas Estações de Estudo de Corrosão 

Atmosférica. E finalmente as amostras e o branco são analisados no laboratório, na 

mesma ocasião, para a determinação do sulfato na atmosfera em mg de SO2/m
2.dia 

 
3.4.2 Análise química do sulfato 

 
Para a análise química do sulfato foram seguidas as diretrizes gerais da 

norma NBR 6921(1981), onde o sulfato foi determinado por gravimetria. 
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3.5 Classificação da Corrosividade Atmosférica 

 
 
 

A classificação da atmosfera em categorias de corrosividade segundo 

NBR 14643 (2001) é feita através da caracterização da atmosfera em termos de 

dados atmosféricos (tempo de superfície úmida e contaminantes (cloretos, sulfatos)) 

ou de medidas de taxa de corrosão de metais-padrão, conforme a FIGURA 10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10 – Classificação em categoria de corrosividade conforme NBR 14643 (2001) 
FONTE: NBR 14643 (2001) 

 

 

De acordo com a norma, a atmosfera pode ser classificada em categorias 

de corrosividade C1, C2, C3, C4 e C5 que correspondem, respectivamente, a 

corrosividade muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. 

 
Para atingir o objetivo da NBR 14643 (2001), os fatores atmosféricos 

relevantes na corrosão de metais e ligas são: tempo de superfície úmida e teores de 

SO2 e Cl-. 

 
No entanto, no presente trabalho, para efeito de cálculo da classificação 

em categorias de corrosividade atmosférica, considerou-se inicialmente a 

classificação da corrosividade de atmosferas abordando apenas os dados de 

contaminação por compostos de enxofre, expresso em mg de SO2/m
2.dia e o tempo 

de superfície úmida que foram coletados e quantificados como atividade planejada 

para esta dissertação. Vale salientar que nesse caso não foi considerado o teor de 

cloretos (Cl-) como critério de classificação para determinar as categorias de 

corrosividade atmosférica de cada uma das nove estações em estudo. 

Dados atmosféricos Taxa de corrosão sobre metais-padrão 

Classificação em categorias de corrosividade 

Classificação da corrosividade de atmosferas (duas abordagens) 
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Uma segunda classificação da corrosividade da atmosfera das nove 

estações foi feita considerando, além dos dados de contaminação por compostos de 

enxofre e tempo de superfície úmida, os teores de cloretos (Cl-), constantes no 

banco de dados do Projeto Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais 

Elétricos. 

 
De posse dos resultados das duas classificações acima, deve se 

constatar a influência do teor de sulfato estimado na atmosfera das estações na 

categoria de corrosividade da atmosfera, determinada segundo a NBR 14643 

(2001). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Este capítulo apresenta os resultados da sulfatação total na atmosfera 

das nove estações, a partir dos quais, juntamente com o tempo de superfície úmida 

e teor de cloretos, determinou-se a corrosividade da atmosfera de cada umas das 

nove estações. 

 
 

4.1 Características das Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica 

 
 
As informações necessárias para a descrição das características das 

estações foram disponibilizadas pelo banco de dados do Projeto de Corrosão e 

Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos.  

 
 

4.1.1 Estação COFECO 

 
 
A estação COFECO, localizada na praia de mesmo nome, foi inicialmente 

caracterizada como atmosfera marinha de alta salinidade. Encontra-se distante 

24Km do centro de Fortaleza, mas está fora da zona urbana e industrial. Apresenta 

clima tropical com temperatura média anual entre 26 e 28°C, pluviosidade de 1338 

mm anual onde o período chuvoso é de janeiro a maio.   

 
 
A estação possui condições climáticas, FIGURA 11, e de poluentes 

atmosféricos, FIGURA 12, consideradas de altíssima agressividade (ventos, 

umidade, intensidade de radiação solar, jateamento de areia, altíssima salinidade, 

entre outros agressores). Fica de frente para o mar, aproximadamente a 40m da 

praia, se trata de uma praia de mar aberto à jusante da foz do Rio Pacoti com 

rebentação de ondas.  
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As FIGURAS 11 e 12 apresentam os dados quantitativos da estação 

COFECO, referentes aos dados meteorológicos e deposição de cloretos, 

respectivamente. 
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         FIGURA 11 – Dados meteorológicos de Fortaleza de janeiro a dezembro de 2005. 
       FONTE: FUNCEME 
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         FIGURA 12 – Deposição de cloretos na estação COFECO de janeiro a dezembro  
         De 2005 
         FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos 
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4.1.2 Estação Camocim 

 

A estação Camocim está localizada na cidade de mesmo nome. É uma 

cidade litorânea de grande pólo pesqueiro situada no norte do estado. Apresenta 

clima tropical semi-árido brando com temperatura média anual entre 26 e 28°C, 

pluviosidade de 1032 mm onde o período chuvoso é de janeiro a abril. 

Situada a 75 km do delta do Rio Parnaíba, recebe influência de ventos e 

da maresia. Posicionada de frente para o mar, distando apenas 900 m. 

A estação apresenta condições climáticas, FIGURA 13, e de poluentes 

atmosféricos, FIGURA 14, consideradas como sendo de alta agressividade (ventos, 

umidade, intensidade de radiação solar, jateamento de areia, salinidade, entre 

outros agressores). 

 

As FIGURAS 13 e 14 apresentam os dados quantitativos da estação 

Camocim, referentes aos dados meteorológicos e deposição de cloretos, 

respectivamente. 
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         FIGURA 13 – Dados meteorológicos de Camocim de janeiro a dezembro de 2005.  

        FONTE: FUNCEME 
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        FIGURA 14 – Deposição de cloretos na estação Camocim de janeiro a dezembro de  
        2005 
        FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos 
 

 
 
4.1.3 Estação NUTEC 

 

É uma estação urbana, localizada dentro do Campus da Universidade 

Federal do Ceará e a 7km do centro de cidade de Fortaleza. A área em estudo 

apresenta clima tropical com temperatura média anual entre 26 e 28°C, pluviosidade 

de 1338 mm onde o período chuvoso é de janeiro a maio. 

 

Seu principal fator de agressividade é o dióxido de enxofre emitido por 

uma oficina de capeamento de corpos-de-prova de concreto, onde diariamente 

enxofre sólido é fundido.  

 

As FIGURAS 15 e 16 apresentam os dados quantitativos da estação 

NUTEC, referentes aos dados meteorológicos e deposição de cloretos, 

respectivamente. 
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         FIGURA 15 – Dados meteorológicos de Fortaleza de janeiro a dezembro de 2005.  
         FONTE: FUNCEME 
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         FIGURA 16 – Deposição de cloretos na estação NUTEC de janeiro a dezembro de  
        2005 
         FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos 
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4.1.4 Estação Barra da Sucatinga 

 

Estação marinha, distante apenas 40m da praia. localizada em um 

povoado de pólo turístico no litoral leste do Estado, caracterizada pelo alto teor 

salino da região e grande movimentação de dunas. Apresenta clima tropical com 

temperatura média anual entre 26 e 28°C, pluviosida de de 914mm onde o período 

chuvoso é de janeiro a abril. 

Suas condições climáticas, FIGURA 17, e de poluentes atmosféricos, 

FIGURA 18, são consideradas como sendo de alta agressividade (ventos, umidade, 

intensidade de radiação solar, jateamento de areia, salinidade, entre outros 

agressores). 

 

As FIGURAS 17 e 18 apresentam os dados quantitativos da estação 

Barra da Sucatinga, referentes aos dados meteorológicos e deposição de cloretos, 

respectivamente. 
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         FIGURA 17 - Dados meteorológicos de Beberibe de janeiro a dezembro de 2005. 
         FONTE: FUNCEME 
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FIGURA 18 – Deposição de cloretos na estação Barra da Sucatinga de janeiro a    
dezembro  de 2005 

         FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos 
 
 

4.1.5 Estação Pecém 

 

É uma estação mista (Marinha/Industrial/Urbana), local do moderno Porto 

do Pecém, com previsão de crescimento para se tornar uma grande área industrial. 

Possui clima tropical com temperatura média anual entre 26 e 28°C, pluviosidade de 

1026mm onde o período chuvoso é de janeiro a maio.  

Apresenta um movimento portuário significativo e estratégico para a 

economia da região do Nordeste Brasileiro. Situada nas proximidades da região de 

mar aberto.  

Suas condições climáticas são consideradas como sendo de alta 

agressividade (ventos, umidade, intensidade de radiação solar, jateamento de areia, 

salinidade), FIGURA 19, e quanto aos poluentes atmosféricos, FIGURA 20, são 

consideradas como sendo de média agressividade (salinidade, entre outros 

agressores). Localizada dentro da sub-estação da COELCE do Pecém.  
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As FIGURAS 19 e 20 apresentam os dados quantitativos da estação 

Pecém, referentes aos dados meteorológicos e deposição de cloretos, 

respectivamente. 
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          FIGURA 19 – Dados meteorológicos de Fortaleza de janeiro a dezembro de 2005.  
          FONTE: FUNCEME 
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          FIGURA 20 – Deposição de cloretos na estação Pecém de janeiro a dezembro de  
          2005 
          FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos 
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4.1.6 Estação Itaiçaba 
 

 

Estação urbana, localizada nas proximidades do complexo de 

bombeamento de água para o Canal do Trabalhador, às margens da foz do Rio 

Jaguaribe. Apresenta clima tropical com temperatura média anual entre 26 e 28°C, 

pluviosidade de 935mm onde o período chuvoso é de janeiro a maio. 

 

Suas condições climáticas são consideradas como sendo de baixa 

agressividade (ventos, umidade, intensidade de radiação solar) , FIGURA 21,  e 

quanto aos poluentes atmosféricos, FIGURA 22, são considerados como sendo de 

baixa agressividade (salinidade, entre outros agressores). Nos meses de ventos 

mais fortes recebe maiores influências da maresia soprada do oceano em direção ao 

território por conta de se encontrar situada nas proximidades da região marinha do 

Aracati. 

 

As FIGURAS 21 e 22 apresentam os dados quantitativos da estação 

Itaiçaba, referentes aos dados meteorológicos e deposição de cloretos, 

respectivamente. 
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Umidade(%) 69,09 68,44 72,87 76,29 76,17 76,05 64,40 62,48 62,48 61,81 60,65 61,56

Veloidade dos ventos(m/s) 4,09 4,31 3,51 2,90 2,90 3,05 3,91 4,67 5,26 5,61 5,59 5,23

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

 
          FIGURA 21 - Dados meteorológicos de Itaiçaba de janeiro a dezembro de 2005. 
          FONTE: FUNCEME 
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           FIGURA 22 – Deposição de cloretos na estação Itaiçaba de janeiro a dezembro de  
           2005 
           FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos 

 

 

  4.1.7 Estação Maracanaú 

 

Estação localizada em zona industrial e situada a 25 km de Fortaleza. É o 

principal parque industrial de Fortaleza, localizada dentro da sub-estação da 

COELCE de Maracanaú. Apresenta clima tropical com temperatura média anual 

entre 26 e 28°C, pluviosidade de 1339mm onde o perí odo chuvoso é de janeiro a 

abril.  

 

Suas condições climáticas são consideradas como sendo de média a alta 

agressividade (ventos, umidade, intensidade de radiação solar), FIGURA 23, e 

quanto aos poluentes atmosféricos, cloretos e sulfatos são considerados como de 

baixa agressividade (salinidade, entre outros agressores, FIGURA 24.  

 

Porém, apresenta-se como uma atmosfera de alta corrosividade para os 

materiais expostos. Portanto, o fator poluente de alta agressividade presente na 

atmosfera desta estação, possivelmente de origem industrial, ainda não foi 

identificado e encontra-se em fase de estudo como um dos objetivos da pesquisa do 

Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos, em 

andamento.  



77 

 

As FIGURAS 23 e 24 apresentam os dados quantitativos da estação 

Maracanaú, referentes aos dados meteorológicos e deposição de cloretos, 

respectivamente. 
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           FIGURA 23 – Dados meteorológicos de Fortaleza de janeiro a dezembro de 2005.  
           FONTE: FUNCEME 
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FIGURA 24 – Deposição de cloretos na estação Maracanaú de janeiro a dezembro de           
2005 

     FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos 
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4.1.8 Estação Limoeiro do Norte 
 

 

 

Estação urbana, localizada em cidade estratégica, situada no Baixo 

Jaguaribe, encontro dos dois maiores rios do Ceará (Banabuiú e Jaguaribe), zona 

fortemente agrícola, poluentes atmosféricos soprados pelo vento de Aracati 

canalizado pelo Rio Jaguaribe. Está localizada dentro da sub-estação da COELCE 

em Limoeiro do Norte. Apresenta clima tropical com temperatura média anual entre 

26 e 28°C, pluviosidade de 720 mm onde o período ch uvoso é de janeiro a abril.  

 

Mesmo apresentando alguns parâmetros climáticos de valores elevados, 

FIGURA 25, isto não é suficiente para influenciar no aumento da corrosividade dos 

materiais frente à baixa salinidade apresentada pela estação conforme FIGURA 26.  

 

As FIGURAS 25 e 26 apresentam os dados quantitativos da estação 

Limoeiro do Norte, referentes aos dados meteorológicos e deposição de cloretos, 

respectivamente. 
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  FIGURA 25 - Dados meteorológicos de Limoeiro do Norte de janeiro a dezembro de         

2005. 
            FONTE: FUNCEME 
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          FIGURA 26 - Deposição de cloretos na estação Limoeiro do Norte de janeiro a  

dezembro de 2005 
          FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos 

 

 

     4.1.9 Estação Quixadá 

 
 

Estação urbana, localizada dentro da sub–estação da COELCE de 

Quixadá, fica no Sertão Central do Ceará onde as águas no solo são bastante 

salobras. Apresenta clima tropical com temperatura média anual acima de 28°C, 

pluviosidade de 838 mm onde o período chuvoso é de janeiro a abril.  

 
Mesmo apresentando alguns parâmetros climáticos de valores elevados, 

FIGURA 27, isto não é suficiente para influenciar no aumento da corrosividade dos 

materiais frente à baixa salinidade existente na atmosfera desta região, FIGURA 28, 

considerada como insignificante para influenciar na corrosividade dos materiais 

conforme.  

 
As FIGURAS 27 e 28 apresentam os dados quantitativos da estação 

Quixadá, referentes aos dados meteorológicos e deposição de cloretos, 

respectivamente. 

 



80 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

Precipitação(mm) Temperatura(°C) Umidade(%) Veloidade dos ventos(m/s)

Precipitação(mm) 4,60 15,40 125,80 27,20 169,00 43,00 5,20 13,80 0,00 0,00 0,00 59,40

Temperatura(°C) 28,25 28,44 27,58 27,10 26,07 25,35 26,39 27,30 27,59 28,16 28,51 28,36

Umidade(%) 64,33 64,42 70,30 73,76 78,08 78,04 62,60 57,59 56,11 54,84 55,31 58,95

Veloidade dos ventos(m/s) 3,15 3,19 2,74 2,24 2,17 2,09 2,48 3,13 3,60 4,03 4,12 3,57

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

 
      FIGURA 27 - Dados meteorológicos de Quixadá de janeiro a dezembro de 2005. 

           FONTE: FUNCEME 
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           FIGURA 28 – Deposição de cloretos na estação Quixadá de janeiro a dezembro de  
           2005 
          FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais Elétricos 
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4.2 Sulfatação Total Nas Nove Estações no Período de Janeiro a Dezembro de 2005 

 
 

Observando na TABELA 10 os valores de sulfatação igualmente 

quantificados observados para cada estação em dois meses consecutivos, estes são 

justificados pela exposição das velas ininterruptamente em período maior do que 30 

dias tendo em vista que o resultado da análise química corresponde ao sulfato 

acumulado que foi depositado no respectivo período expresso em mg de SO2/(m
2. 

dia). 

 
Quanto aos demais resultados, é possível constatar que houve permuta 

das velas com periodicidade mensal e então se tem um resultado quantificado nos 

ensaios para o sulfato acumulado específico da estação respectivo a cada mês da 

pesquisa. 

 
As velas foram expostas em duas para cada estação a fim de se ter uma 

confirmação da veracidade do resultado da sulfatação depositada em cada estação 

correspondente ao respectivo período de coleta. 

 

A variação apresentada de valores entre os meses, para cada estação, 

pode ser justificada pela influência das condições climáticas, principalmente, devido 

aos ventos.  

 
Os altos teores de sulfatos apresentados em algumas estações podem 

estar relacionados à maior proximidade destas estações de possíveis fontes de 

poluição por compostos de enxofre.
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TABELA 10 – Resultados Mensais de Sulfatação em mg de SO2/m
2.dia Conforme NBR 6921 (1981) 

MESES DE 
EXPOSIÇÃO 

COFECO Camocim NUTEC 
Barra da 

Sucatinga 
Pecém Itaiçaba Maracanaú 

Limoeiro 
do Norte 

Quixadá 

Janeiro 35,75 10,88 15,04 42,86 18,94 29,07 9,52 0,00 0,00 

Fevereiro 35,75 10,88 4,6 34,46 18,94 27,98 9,52 0,18 1,70 

Março 100,21 1,45 13,09 17,66 23,72 23,13 28,19 30,25 8,19 

Abril 54,68 1,78 2,61 11,23 23,1 7,44 32,61 13,29 14,62 

Maio 52,49 17,78 4,81 6,56 7,29 7,59 8,22 9,13 11,96 

Junho 95,01 54,62 38,77 7,50 3,32 10,02 4,77 15,94 4,80 

Julho 102,73 41,78 31,48 4,20 3,32 6,55 4,77 7,43 4,58 

Agosto 80,08 15,62 23,33 6,17 20,09 4,47 1,86 2,54 5,30 

Setembro 93,57 14,62 28,87 11,06 0,71 8,90 10,33 13,29 8,74 

Outubro 112,79 15,59 28,87 13,01 12,68 8,37 3,81 8,74 4,37 

Novembro 58,92 13,36 15,78 8,92 9,43 6,35 5,67 6,22 18,09 

Dezembro 86,84 12,56 2,69 15,71 6,19 5,49 7,52 4,96 23,98 
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4.2.1 Representação Gráfica da Sulfatação Total nas Nove Estações no Período de 

Janeiro a Dezembro de 2005 

 
 
4.2.1.1 Sulfatação Mensal 
 
 
 

A Figura 29 a seguir apresenta a sulfatação total mensal na atmosfera das 

nove estações.  

 

Pode-se ver nitidamente que há uma variação significativa da sulfatação 

mensal em todas as estações o que pode ser devido às condições climáticas 

específicas de cada região. 

 

Durante todo o período de monitoramento a estação COFECO apresentou 

alta sulfatação. Quanto às demais estações, estas apresentaram sulfatação muito 

inferior à sulfatação apresentada pela estação COFECO durante todo o ano. 

 

O teor de sulfato determinado na estação COFECO pode não ser 

prejudicial ao ser humano, no entanto, conforme velocidade e direção dos ventos, 

umidade relativa do ar e temperatura, este alto teor poderá ser bastante nocivo aos 

materiais metálicos. 
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 FIGURA 29 - Sulfatação mensal nas nove estações de janeiro a dezembro de 2005
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4.2.1.2 Sulfatação Anual 
 
 
 

A FIGURA 30 a seguir apresenta a representação gráfica anual da 

sulfatação total nas nove estações. De acordo com esta as estações localizadas 

próximas ao mar apresentaram maior sulfatação, o que nos leva a crer, de acordo 

com Cerqueira (1999) e Gentil (1982), que o teor de sulfato é proveniente do spray 

de aerossol da atmosfera marinha que é rica em sulfato. 

 
É possível observar claramente que a estação COFECO é a estação de 

maior agressividade atmosférica em termos de contaminação por compostos de 

enxofre onde os valores de sulfatação na estação COFECO são da ordem de 4 a 8 

vezes maiores do que os valores da sulfatação determinados nas demais estações. 

 
A estação Camocim foi a segunda estação a apresentar maior teor de 

sulfato, vindo em seguida a estação NUTEC que não está localizada a menos de 

5Km do mar e logo depois as estações Barra da Sucatinga, Pecém, Itaiçaba, 

Maracanaú, Limoeiro do Norte e Quixadá. Portanto, o fato da estação NUTEC ser a 

terceira a apresentar maior teor de sulfato e em maior quantidade do que as 

estações situadas diretamente nas proximidades da beira – mar, como Barra da 

Sucatinga, Pecém e até Itaiçaba, deve-se, possivelmente, ao fato de estar localizada 

a menos de 1Km de distância da fonte de emissão de SOx proveniente da estação 

de capeamento de corpos-de-prova com enxofre. 

 
As estações Limoeiro do Norte e Quixadá apresentaram teor de sulfatos 

insignificante do ponto de vista da corrosão atmosférica dos materiais metálicos de 

acordo com a NBR 14643 (2001). 

 
A estação Camocim fica a 900m de distância da praia enquanto a estação 

Pecém fica a 10.000m de distância da praia. Conforme resultados da FIGURA 29, e 

levando em consideração a distância das estações de atmosfera marinha para a 

praia, pode-se observar que a sulfatação aumenta da estação Pecém para a 

estação COFECO, portanto aumenta conforme diminui a distância para a praia. 
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A estação Itaiçaba é classificada pelo Projeto Corrosão e Degradação 

Atmosférica de Materiais Elétricos (2002) como atmosfera marinha devido ao teor de 

cloretos apresentado nesta estação que é alto porque fica localizada na região 

litorânea do Aracati. Portanto, é possível, também, que a sulfatação na estação 

Itaiçaba seja proveniente da atmosfera marinha. 

 
Observando os dados meteorológicos fornecidos pela FUNCEME, os 

meses de maior velocidade dos ventos nas estações COFECO, Camocim, NUTEC e 

Quixadá correspondem aos meses de maior teor de sulfato na atmosfera destas 

estações.  

 
Já as estações Pecém, Itaiçaba, Maracanaú e Limoeiro do Norte, 

apresentaram maior sulfatação no período chuvoso enquanto a velocidade dos 

ventos nestas estações foi maior no período seco. 

 
A estação Barra da Sucatinga apresentou maior sulfatação e velocidade 

dos ventos no período chuvoso.   
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FIGURA 30 – Sulfatação total anual na atmosfera das nove estações no período de janeiro a 
dezembro de 2005 
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4.2.2 Classificação estimada da agressividade atmosférica mensal das nove 

estações em categorias de contaminação por SO2 (mg/m2. dia) conforme NBR 

14643 (2001) de janeiro a dezembro de 2005. 

 

De acordo com os resultados mensais de sulfatação obtidos em cada 

estação separadamente conforme TABELA 10, e relacionando-os com as faixas de 

concentração de SO2 estabelecidas na TABELA 4, chegou-se à TABELA 11, onde 

está determinada a classificação mensal da agressividade atmosférica das nove 

estações em termos de contaminação por SO2.  

 

A partir da TABELA 11 obteve-se a TABELA 12 onde se tem a média 

anual. 
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TABELA 11 – Classificação estimada da agressividade atmosférica mensal das nove estações em categorias de contaminação 

por SO2 (mg/m2.dia) conforme NBR 14643 (2001) de janeiro a dezembro de 2005 

MESES DE EXPOSIÇÃO COFECO Camocim NUTEC Barra da Sucatinga Pecém 
Limoeiro 
do Norte 

Quixadá Itaiçaba Maracanaú 

Janeiro A2 A1 A1 A2 A1 A0 A0 A1 A0 

Fevereiro A2 A1 A0 A1 A1 A0 A0 A1 A0 

Março A3 A0 A1 A1 A1 A1 A0 A1 A1 

Abril A2 A1 A0 A1 A1 A1 A1 A0 A1 

Maio A2 A2 A0 A0 A0 A0 A1 A0 A0 

Junho A3 A1 A2 A0 A0 A1 A0 A0 A0 

Julho A3 A1 A1 A0 A0 A0 A0 A0 A0 

Agosto A3 A1 A1 A0 A1 A0 A0 A0 A0 

Setembro A3 A1 A1 A1 A0 A1 A0 A0 A1 

Outubro A3 A1 A1 A1 A1 A0 A0 A0 A0 

Novembro A2 A1 A1 A0 A0 A0 A1 A0 A0 

Dezembro A3 A1 A0 A1 A0 A0 A1 A0 A0 

 
TABELA 12 – Categorias em termos de contaminação por SO2 (mg/m2.dia) conforme NBR 14643 (2001) de janeiro a dezembro 

de 2005 (média anual) 
Categoria em termos de contaminação por SO2 (Número de meses no ano) ESTAÇÕES 

A0 A1 A2 A3 Média anual 
COFECO - - 5 7 A3 
CAMOCIM 1  10 1 - A1 

NUTEC 4 7 1 - A1 
BARRA DA SUCATINGA 5 6 1 - A1 

PECÉM 6 6 - - A1 
Limoeiro do Norte 8 4 - - A0 

Quixadá 8  4  - - A0 
Itaiçaba 9  3  - - A0 

Maracanaú 9  3 - - A0 
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4.3 Classificação estimada da agressividade atmosférica mensal das nove estações 

em categorias de contaminação por Cl- (mg/m2. dia) conforme NBR 14643 (2001) de 

janeiro a dezembro de 2005 

 

De acordo com os resultados mensais de deposição de cloretos obtidos 

em cada estação separadamente, TABELA 13, cujos valores foram pesquisados no 

banco de dados do Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica dos Materiais 

Elétricos (2002), relacionou-se estes resultados com as faixas de concentração de 

Cl-, estabelecidas na TABELA 6 e obteve-se a TABELA 14, onde está determinada a 

classificação mensal da agressividade atmosférica das nove estações em termos de 

contaminação por Cl-. A partir da tabela 14 obteve-se a TABELA 15 onde temos a 

classificação anual. 
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TABELA 13 – Resultados Mensais de Deposição de Cloretos em mg de Cl-/m2.dia, conforme NBR 6211 (1980) 

  FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica de Materiais Elétricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESES DE 
EXPOSIÇÃO 

COFECO Camocim NUTEC 
Barra da 

Sucatinga 
Pecém Itaiçaba Maracanaú 

Limoeiro 
do Norte 

Quixadá 

jan 1388,92 68,24 21,78 74,52 20,26 7,97 11,85 15,85 10,46 
fev - 106,07 18,17 102,51 16,68 7,97 18,96 12,29 7,51 
mar 1255,28 41,47 14,3 58,71 8,13 47,53 8,13 4,87 17,25 
abr 1043,96 23,88 9,37 63,58 6,86 47,53 6,86 4,57 9,56 
mai 778,47 33,17 8,82 50,07 3,76 47,53 3,6 23,76 13,87 
jun 1357,9 139,84 8,82 46,64 3,76 36,4 3,6 13,38 9,64 
jul 1996,4 139,84 21,47 43,21 19,73 27,64 12,89 3 5,4 

ago 1609,62 217,84 34,7 170,73 34,45 18,88 16,38 9,66 10,67 
set 2069,52 40,2 35,18 26,8 29,55 26,07 22,16 10,98 10,64 
out 2002,76 176,56 35,18 116,83 28,6 5,14 21,67 9,56 11,81 
nov 1847,78 176,56 21,95 207,04 27,44 9,56 21,16 8,14 11,81 
dez 1847,78 156,05 19,83 206,24 26,81 9,89 17,79 8,81 9,17 
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TABELA 14 – Classificação estimada da agressividade atmosférica mensal em categorias de corrosividade das nove estações 
conforme NBR 14643 (2001) em termos de contaminação por cloretos no período de janeiro a dezembro de 2005 

    B3(*) > 1500mg/(m2.dia) 
     FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica de Materiais Elétricos (Seminário COELCE 2006) 
 

TABELA 15 – Categorias em termos de contaminação por Cl- (mg/m2.dia) conforme NBR 14643 (2001) (média anual) no  
período de janeiro a dezembro de 2005 

      FONTE: Projeto de Corrosão e Degradação Atmosférica de Materiais Elétricos (Seminário COELCE 2006)

MESES DE EXPOSIÇÃO COFECO Camocim NUTEC Barra da Sucatinga Pecém Itaiçaba Maracanaú Limoeiro do Norte Quixadá 

Jan B3 B2 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B1 
Fev B3 B2 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B1 
mar B3 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 
abr B3 B1 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B1 
mai B3 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 
jun B3 B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 
jul B3(*)

 B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 
ago B3(*) B2 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B1 
set B3(*) B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 
out B3(*) B2 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B1 
nov B3(*) B2 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B1 
dez B3(*) B2 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B1 

Categoria em termos de contaminação por Cl- (Número de meses no ano) 
ESTAÇÕES 

B0 B1 B2 B3 B3(*) Média anual 
COFECO - - - 5 6 B3(*) 
CAMOCIM - 4 8 - - B2 

NUTEC - 12 - - - B1 
BARRA DA SUCATINGA - 5 7 - - B2 

PECÉM - 12 - - - B1 
Limoeiro do Norte - 12 - - - B1 

Quixadá - 12 - - - B1 
Itaiçaba - 12 - - - B1 

Maracanaú - 12 - - - B1 



92 

 

4.4 Classificação em Termos de Tempo de Superfície Úmida para as Nove Estações 

 

Nas estações situadas nas proximidades das praias, os materiais 

encontram-se umedecidos pela maresia durante as vinte e quatro horas de todos os 

dias do ano. Portanto, para as estações Camocim, COFECO e Barra da Sucatinga, 

foi considerado o tempo de superfície úmida na categoria t5 conforme NBR 14643 

(2001). De acordo com a mesma norma, as estações NUTEC, Maracanaú, Pecém, 

Itaiçaba e Limoeiro do Norte por se tratar de atmosferas externas em climas que não 

são secos e nem são frios foram classificadas como t4. Na estação Quixadá, foi 

considerado o tempo de superfície úmida t3 tendo em vista se tratar de atmosfera 

externa com clima seco. 

 

A TABELA 16 apresenta o tempo de superfície úmida para cada uma das 

nove estações.  

 

TABELA 16 – Tempo de Superfície Úmida Para as Nove Estações Conforme NBR 
14643 (2001) 

ESTAÇÕES CATEGORIA 
COFECO t5 
Camocim t5 
NUTEC t4 

Barra da Sucatinga t5 
Pecém t4 
Itaiçaba t4 

Maracanaú t4 
Limoeiro do Norte t4 

Quixadá t3 

 
 

4.5 Determinação das Categorias de Corrosividade da Atmosfera das Nove 

Estações Conforme NBR 14643 (2001).  

 

Lançando na TABELA 3 os resultados da classificação da agressividade 

atmosférica das nove estações em termos de contaminação por compostos de 

enxofre, TABELA 12, contaminação por cloretos, TABELA 13 e tempo de superfície 

úmida, TABELA 16, chegou-se à classificação em categorias de corrosividade 

conforme TABELA 17 a seguir. 
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Conforme TABELA 17, a corrosividade da atmosfera das estações 

próximas ao mar, COFECO, Camocim e Barra da Sucatinga, foi considerada 

preocupante não somente em termos de cloretos, sulfatos e tempo de superfície 

úmida (categoria 2) mas também preocupante em termos somente de sulfato e 

tempo de superfície úmida (categoria 1) o que é bastante alertador em termos de 

corrosão atmosférica dos materiais metálicos, principalmente no caso do aço 

carbono que tem o dióxido de enxofre como um fator de alta agressividade. 

 

Já as estações NUTEC e Pecém apresentaram corrosividade média de 

acordo com as duas classificações, em termos de SO2 e tempo de superfície úmida 

(categoria 1) e classificação em termos de SO2, Cl- e tempo de superfície úmida 

(categoria 2). Portanto a corrosividade da atmosfera destas estações pode ser 

devido apenas ao sulfato de alguma fonte próxima a estas estações já que ficam 

distantes do mar em torno de 4KM e 10Km, respectivamente, e apresentam teor de 

cloretos muito baixo, conforme TABELA 13. 

 

Portanto, baseado no exposto acima, o sulfato pode ter contribuído 

sobremaneira para aumentar a corrosividade da atmosfera das estações COFECO, 

Camocim e Barra da Sucatinga, já que no caso das estações NUTEC e Pecém, ao 

ser considerado o teor de cloretos e tempo de superfície úmida juntamente com o 

teor de sulfatos, a corrosividade permaneceu a mesma. 

 

No caso das estações Limoeiro do Norte, Itaiçaba, Quixadá e Maracanaú, 

onde o teor de sulfato foi considerado insignificante do ponto de vista da corrosão 

atmosférica dos metais, o teor de cloretos, mesmo sendo baixo, conforme TABELA 

13, foi decisivo na determinação da corrosividade da atmosfera destas estações.  
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TABELA 17 – Categorias de Corrosividade Estimada da Atmosfera das Nove Estações - Aço Carbono 

   Categorias de Corrosividade da Atmosfera – 1 – Classificação em termos de SO2 e tempo de superfície úmida; 
      Categorias de Corrosividade da Atmosfera – 2 - Classificação em termos de SO2, Cl- e tempo de superfície úmida. 

 

Classificação Categorias de Corrosividade da Atmosfera 

ESTAÇÕES 
SO2 Cl- 

Tempo de 

superfície úmida 
Categoria -1 

Conclusão 

Corrosividade -1 

Resistência do 

aço carbono - 1 

Categoria - 

2 

Conclusão 

Corrosividade - 2 

Resistência do 

aço carbono - 2 

COFECO A3 (*)B3 T5 5  Muito alta Muito baixa >> 5 Altíssima Baixíssima 

CAMOCIM A1 B2 T5 4 Alta Baixa 5 Muito alta Muito baixa 

NUTEC A1 B1 T4 3 Média Média 3 Média Média 

BARRA DA 

SUCATINGA 
A1 B2 T5 4 Alta Baixa 5 Muito alta Muito baixa 

PECÉM A1 B1 T4 3 Média Média 3 Média Média 

LIMOEIRO 

DO NORTE 
A0 B1 T4 Insignificante Insignificante Muito alta 3 Média Média 

QUIXADÁ A0 B1 T3 Insignificante Insignificante Muito alta 3 Média Média 

ITAIÇABA A0 B1 T4 Insignificante Insignificante Muito alta 3 Média Média 

MARACANAÚ A0 B1 T4 insignificante insignificante Muito alta 3 Média Média 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS  
 
 
5.1 CONCLUSÕES  

 

 

Baseado nos resultados de sulfatação na atmosfera, obtidos das nove 

estações no período de janeiro a dezembro de 2005, chegamos às seguintes 

conclusões: 

 
• A existência de compostos de enxofre, expresso em mg de SO2/m

2.dia, foi 

detectada em todas as estações de estudo de corrosão atmosférica que foram 

instaladas como representativas dos possíveis micro-climas existentes no 

Estado; 

 
• As estações apresentaram sulfatação na atmosfera na seguinte ordem 

crescente: Maracanaú, Itaiçaba, Quixadá, Limoeiro do Norte, Pecém, Barra da 

Sucatinga, NUTEC, Camocim e COFECO. 

 
• As estações que apresentaram maior sulfatação foram aquelas localizadas 

diretamente em frente ao mar, ou seja, sem barreiras entre o local de instalação 

das estações e a rebentação de ondas COFECO e Camocim. 

 
• A estação NUTEC foi a terceira estação a apresentar maior sulfatação. Embora 

não esteja instalada diretamente em frente ao mar, foi identificada a existência de 

uma fonte geradora de contaminação por compostos de enxofre, uma oficina de 

capeamento de corpos-de-prova, onde o enxofre sólido é fundido diariamente; 

 
• A estação Barra da Sucatinga apresentou menor sulfatação na atmosfera do que 

a estação COFECO apesar de as duas estações estarem situadas à mesma 

distância para a praia. Isto se deve, possivelmente, à existência de um pequeno 

povoado onde, algumas casas funcionam como barreira, diminuindo assim a 

ação dos ventos no transporte dos aerossóis de spray do mar para o continente; 

 
• A estação Pecém, mesmo estando distante 10.000m do mar, foi a quinta estação 

a apresentar o maior teor de sulfatação na atmosfera. 
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• A estação Maracanaú, apesar de estar localizada no maior Distrito industrial do 

Ceará, onde existe a maior concentração de indústrias pesadas do Estado, 

apresentou sulfatação na atmosfera considerada como insignificante. Logo, 

quanto à contaminação por compostos de enxofre, as empresas instaladas neste 

Distrito não são consideradas poluidoras do ponto de vista da corrosão 

atmosférica.  

 
• As estações Limoeiro do Norte, Quixadá, Itaiçaba e Maracanaú apresentaram 

teores aproximados de sulfatação na atmosfera, porém, valores tão baixos que 

são considerados, segundo a norma NBR 14643 (2001), como insignificantes do 

ponto de vista do ataque de corrosão. 

 
• A partir dos dados de sulfatação, somados aos de cloretos e considerando o 

tempo de superfície úmida, as estações foram classificadas quanto a sua 

corrosividade como segue: a estação COFECO, categoria de corrosividade 

superior a 5, altíssima corrosividade; as estações Camocim e Barra da 

Sucatinga, categoria de corrosividade 5, muito alta corrosividade; e as estações 

Pecém, NUTEC, Limoeiro do Norte, Quixadá, Itaiçaba e Maracanaú, categoria de 

corrosividade 3, média corrosividade. 

 
Do exposto é possível concluir que em condições de umidade e 

temperatura desfavoráveis à formação do eletrólito na superfície metálica, o teor de 

sulfatos, cloretos e demais poluentes na atmosfera poderá não ser suficiente para  

causar desenvolvimento de corrosão atmosférica pela não formação da pilha 

eletroquímica.  

 
No caso das estações Limoeiro do Norte, Quixadá, Itaiçaba e Maracanaú, 

se percebe que quando consideradas apenas em termos de corrosividade por 

concentração de sulfatação, mesmo oferecendo condições de temperatura e 

umidade, obteve-se corrosividade insignificante. No entanto, no momento em que se 

considera o acréscimo da concentração dos poluentes, oriundos da presença dos 

cloretos, a atmosfera destas estações passa a ser considerada como de 

corrosividade média. 
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Este trabalho serviu para advertir que a altíssima corrosividade da 

estação COFECO aos materiais não é devido somente ao altíssimo teor de cloretos, 

mais alto do que os detectados na maioria das estações de estudo de corrosão do 

mundo (MONTENEGRO, 1996). Mas, também, ao alto teor de sulfatos, conforme 

resultados desta pesquisa, que é mais alto do que o teor de sulfatos detectado nas 

demais estações instaladas no projeto.  

 
Os resultados deste trabalho foram considerados alertadores no sentido 

de advertir quanto à necessidade de ser dado início a pesquisas para acompanhar 

os possíveis efeitos dos compostos de enxofre nos materiais expostos, 

principalmente nas estações COFECO, Camocim e NUTEC, bem como as possíveis 

reações químicas devido à presença desses compostos. Para tanto será iniciada a 

pesquisa para identificação da composição dos produtos de corrosão desenvolvidos 

nos corpos-de-prova expostos nestas estações. 

  
Finalmente, os dados repetidos ao longo dos demais anos do 

desenvolvimento da pesquisa serão somados aos apresentados neste trabalho para 

comporem a média estatística e as conclusões geradoras das informações 

necessárias para a composição do mapa da agressividade atmosférica do Estado do 

Ceará. 

 
 

5.2 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 
 
Com os resultados obtidos no presente trabalho, constatou-se, entre 

outras, a necessidade de se obter dados das variações meteorológicas referentes à 

umidade relativa do ar e temperatura com maior representatividade das condições 

reais de cada localização das Estações de Estudo de Corrosão Atmosférica que 

estão instaladas pelo projeto em desenvolvimento.  

Para isto, sugere-se que sejam, iniciadas as medições através de 

sensores instalados no local onde estão, também, instalados os coletores de 

poluentes e corpos-de-prova, isto é, devem ser colocados dentro de todas as 

Estações de Corrosão Atmosférica. 
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Sugere-se, também, o desenvolvimento de pesquisas relativas à 

composição química dos produtos de corrosão dos corpos-de-prova expostos nas 

Estações, a fim de obter mais esclarecimentos quanto aos processos de corrosão 

atmosférica em função dos tipos dos poluentes corrosivos presentes no meio. 

 
E por fim, o desenvolvimento de materiais resistentes ao uso sob as 

condições da agressividade do meio, principalmente, em regiões que apresentam 

clima tropical úmido. 
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