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RESUMO 

A região do pré-sal é muito hostil aos materiais utilizados em suas proximidades devido a 

alguns fatores encontrados naquela região como: gases corrosivos, água de formação de poço 

de petróleo, altas pressões e assim por diante. A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis 

austeníticos e super austeníticos em água artificial de poço de petróleo foi testada em dois 

ambientes e usando duas técnicas eletroquímicas. O primeiro ambiente usado foi uma solução 

aquosa de água artificial de poço de petróleo saturada com CO2. A técnica eletroquímica 

usada nesse ensaio foi a polarização potenciodinâmica. Já o outro meio usado foi somente a 

água artificial de poço de petróleo sem a presença do CO2, objetivando avaliar somente o 

efeito da solução na resistência à corrosão das ligas estudadas. Para esse teste, foi usada uma 

técnica eletroquímica potenciostática chamada de potencial por passo. Os resultados 

mostraram que, na presença de CO2, a corrosão na superfície dos aços auteníticos 

convencionais, principalmente o 316L, foi mais severa. O tipo de corrosão encontrada foi 

corrosão por pite. Já os aços super austeníticos estudados nessa pesquisa foram resistentes à 

corrosão por pites nos dois meios utilizados. Nenhum pite foi encontrado em suas superfícies. 

 

Palavras-chave: aços inoxidáveis austeníticos, corrosão por pites, região pré-sal, técnicas 

eletroquímicas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The pre-salt region is very hostile to the materials used there due to some factors found under 

the pre-salt layer such as: corrosive gases, oil formation water, high pressures and so on. The 

corrosion resistance of austenitic and super austenitic stainless steels in artificial oil field 

formation water was tested in two environments and using two electrochemical techniques.  

The first environment used was an aqueous solution of artificial oil field formation water 

saturated with CO2. The electrochemical technique used in this test was potentiodynamic 

polarization. The other medium used was only artificial oil filed formation water without the 

presence of CO2, aiming to evaluate only the effect of the solution on the corrosion resistance 

of the studied alloys. For this test, a potentiostatic electrochemical technique called potential 

step was used. The results showed that, in the presence of CO2, the corrosion on the surface of 

conventional authentic steels, mainly 316L, was more severe. The type of corrosion found 

was pitting corrosion. The super austenitic steels studied in this research, on the other hand, 

were resistant to pitting corrosion in the two media used. No pits were found on their surfaces. 

Key-words: Austenitic stainless steels, pitting corrosion, pre-salt region, electrochemical 

techniques. 
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1 INTRODUÇÃO 

As descobertas feitas na região do pré-sal (formação geológica das plataformas 

continentais) no Brasil estão entre as mais importantes do mundo nas últimas décadas. Nesta 

região existe uma quantidade considerável de petróleo de boa qualidade e essa realidade 

coloca o Brasil em posição estratégica para a demanda global por energia [1]. A descoberta 

dessa região traz diversos desafios tecnológicos para a exploração de óleo e gás. O processo 

de corrosão nesta região ocorre em condições específicas. Algumas delas são altas 

temperaturas entre 80 ° C e 150 ° C, presença de gases como dióxido de carbono (CO2) e 

sulfeto de hidrogênio (H2S), água de formação de poço de petróleo, alta pressão, deixando o 

ambiente operacional muito hostil [2]. A principal característica da região do pré-sal é o alto 

teor de cloreto de sódio (NaCl) ali encontrado. Esse NaCl, CO2 e H2S dissolvidos na água de 

formação do campo de petróleo podem acelerar a corrosão de materiais metálicos usados para 

a exploração de petróleo na região do pré-sal. Outra preocupação desta operação é o impacto 

ambiental que pode ocorrer se esses materiais falharem. Materiais mais baratos, como os aços 

carbono são uma boa escolha, mas há um problema relacionado a eles: a dificuldade de 

adicionar inibidores de corrosão para tubos de aço carbono na extração de petróleo offshore 

em grandes profundidades. Isso levou ao aumento do uso de ligas resistentes à corrosão [3]. 

De todos os tipos de corrosão, a corrosão localizada, especialmente a corrosão por pite, é a 

mais comum em águas marinhas e de difícil controle. Atualmente, a indústria de óleo e gás 

está preocupada com o impacto ambiental causado por vazamentos de óleo no ecossistema 

marinho. Esse tipo de acidente pode ser evitado com materiais mais resistentes às condições 

ambientais da região do pré-sal.  

Há dois tipos de desafios tecnológicos para a exploração de óleo e gás contidos na região 

do pré-sal: um deles consiste em perfurar o poço até o reservatório, atravessando as camadas 

de água, sedimentos e sal. Cada camada com comportamento diferente em temperaturas 

variando de 50 ° C a 150 ° C sob altas pressões e gases corrosivos, todas essas condições 

atuando juntas. O caminho de volta à superfície também deve ser considerado. Todo o óleo e 

gás natural extraído do poço serão transportados por dutos, e o material com que são feitos os 

dutos deve resistir a todas as condições adversas para evitar vazamentos de óleo. O segundo 

desafio é horizontal e consiste em transportar o óleo e gás da área de produção até a costa, 

localizada a cerca de 300 km da localização do poço [1]. Em resumo, é um conjunto de 
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problemas que começa com a profundidade do poço, passando pelo revestimento ao perfurar 

sedimentos moles através da camada de sal para atingir um ambiente de temperatura e pressão 

muito altas saturadas com os gases corrosivos já mencionados [1].  Ligas resistentes à 

corrosão, como os aços inoxidáveis super austeníticos, são uma ótima escolha quando 

consideradas as condições severas do pré-sal. Devido ao alto teor de cromo, níquel e 

molibdênio, espera-se que esse tipo de material apresente maior resistência à corrosão no pré-

sal do que os aços inoxidáveis convencionais. Alguns autores já estudaram a resistência à 

corrosão do aço inoxidável austenítico e outros materiais quanto ao efeito do CO2 [1,5–8]. 

Para esta pesquisa, foi estudado o efeito da água de formação de poço de petróleo com e 

sem CO2, levando-se em consideração dois aços inoxidáveis austeníticos e dois super 

austeníticos para posterior comparação. Duas técnicas eletroquímicas, uma potenciodinâmica 

e outra potenciostática, foram utilizadas para avaliar a resistência à corrosão desses materiais 

em água artificial de formação de poço de petróleo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a resistência à corrosão em água de poço de petróleo com e sem CO2 de aços 

inoxidáveis austeníticos e super austeníticos, mais precisamente, os aços 316L, 317L, 904L e 

AL-6XN PLUS™. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Com o intuito de avaliar a resistência à corrosão aquosa desses aços, as seguintes 

técnicas foram usadas: 

 Caracterização por raio X dos materiais na condição como recebida; 

 Preparação metalográfica para os ensaios de corrosão; 

 Uso de uma técnica eletroquímica de polarização potenciodinâmica para avaliar 

a corrosão em água artificial de poço de petróleo saturada com CO2; 

 Uso de uma técnica eletroquímica potenciostática chamada de potencial por 

passo para avaliar a corrosão dos aços em água de poço de petróleo sem CO2. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Aços inoxidáveis 

Aços inoxidáveis são todos os aços que apresentam teores de cromo superior a 12% [9]. 

A adição desse elemento de liga propicia a formação de filmes finos de óxido de cromo na 

superfície dos aços isolando substrato metálico dos meios oxidantes, dando assim uma maior 

resistência à corrosão para ligas metálicas. Os aços inoxidáveis também podem ser definidos 

como sendo ligas de ferro e cromo, podendo conter também outros elementos de liga como o 

níquel e o molibdênio e outros elementos que apresentam propriedades físico-químicas 

superiores aos aços comuns [9]. 

 Os aços inoxidáveis não são materiais indestrutíveis no quesito corrosão, porém 

apresentam uma maior resistência à corrosão em suas diversas formas quando comparado a 

aços comuns como aços carbono. Em relação à sua microestrutura, os aços inoxidáveis podem 

ser classificado em martensíticos, ferríticos, austeníticos, duplex e endurecidos por 

precipitação [9]. 

3.1.1 Aços inoxidáveis austeníticos 

No início do século XX, mais precisamente na Alemanha, esses aços foram 

desenvolvidos [10]. Essa classe de aço corresponde à maior parte da produção mundial de 

aços inoxidáveis [11]. Devido a sua alta resistência à corrosão, essa classe de aço se tornou 

muito popular. Essa característica se dá devido à formação de um filme passivo de óxido de 

cromo. Porém, suas características mecânicas de desgaste e dureza são relativamente baixas  

[12]. O termo adjetivo vem do substantivo austenita, homenageando o metalúrgico inglês Sir 

William Chandler Roberts-Austen.  

 

 Os aços inoxidáveis austeníticos apresentam estrutura cristalina cúbica de face 

centrada (CFC), não são atraídos por campos magnéticos e não podem ser endurecidos por 

tratamento térmicos, como o tratamento térmico de envelhecimento de aços maragings. 

Apresentam excelente soldabilidade e ductilidade. Podem ser classificados em austeníticos 

estáveis, retendo a austenita após deformação a frio, e austeníticos metaestáveis, por não 

reterem a estrutura austenítica, transformando-se em martensita quando deformados a frio [9]. 
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 Suas aplicações são amplas: na indústria química, alimentícia, farmacêutica, 

biotecnologia, bioengenharia e nuclear. Também são utilizados em talheres, baixelas, pias, 

revestimentos de elevadores e outras aplicações. 

 

 A desvantagem do uso de aços inoxidáveis austeníticos é em relação a meios contendo 

cloreto, por serem suscetíveis à corrosão localizada, principalmente à corrosão por pites. Para 

diminuir a suscetibilidade a essa forma de corrosão, é feito a adição do elemento molibdênio 

nesse tipo de aço, pois o Mo incorpora-se ao filme passivo através de óxidos complexos e 

diferentes estados de oxidação [10]. 

         

3.2 Árvore genealógica dos aços inoxidáveis austeníticos 

 

O precursor dos aços inoxidáveis austeníticos da série 300 é o aço 304. A partir do 

deste, fazendo modificações em sua composição química, surgiram os demais aços 

austeníticos conforme ilustrado na Figura 1. O aço 304 não tem molibdênio em sua 

composição química. Ao acrescentar esse elemento de liga, surgiu o aço 316. Aumentando o 

teor de Mo do aço 316, surgiu o aço 317. Diminuindo o teor de carbono desses aços para 

evitar a sensitização (formação de carbonetos), surgiram as versões em baixo carbono 304L, 

316L e 317L (a letra L vem de Low Carbon, ou baixo carbono em português). Acrescentando 

nitrogênio, níquel e aumentando ainda mais os teores de Cr e Mo surgiram os aços 

inoxidáveis super austeníticos.  Até mesmo os aços inoxidáveis ferríticos e duplex surgiram 

das modificações feitas no aço 304, conforme o esquema apresentado na Figura 1. 

Definitivamente, o aço 304 é a gênese dos aços inoxidáveis. 
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Figura 1 – Árvore genealógica dos aços inoxidáveis em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: J. F. GRUBB [13] 

 

3.3 Principais aplicações dos aços inoxidáveis austeníticos da série 300 

3.3.1 AISI 304 

Utilizados em Utensílios domésticos, fins estruturais, equipamentos para indústria 

química e naval, indústria farmacêutica, indústria têxtil, indústria de papel e celulose, refinaria 

de petróleo, permutadores de calor, válvulas e peças de tubulações, indústria frigorífica, 

instalações criogênicas, tanques de fermentação de cerveja, equipamentos para refino de 

produtos de milho, equipamentos para laticínios, cúpula para casa de reator de usina atômica, 

tubos de vapor, equipamentos e recipientes para usinas nucleares, peças para depósito de 

algumas bebidas carbonatadas, condutores descendentes de águas pluviais, carros ferroviários, 

calhas entre outros. A sigla AISI vem do inglês American Iron and Steel Institute que em 

português significa Instituto Americano de Ferro e Aço. 
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3.3.2 AISI 316 

É usado em peças que exigem alta resistência à corrosão, tais como válvulas, 

tubos, recipientes, equipamentos hospitalares e farmacêuticos, peças para a indústria química, 

petrolífera, têxtil, de laticíneos, frigorífica, de tintas, etc. É indicado para a utilização em 

ambientes onde exista o ataque de substâncias corrosivas, tais como ácidos sulfúricos, ácidos 

sulfurosos, banhos clorados, soluções alcalinas, soluções salinas, etc [14]. 

3.3.3 AISI 317 

Sua aplicação pode ser encontrada na indústria química, indústria de petróleo e 

petroquímica, nas indústrias produtoras de papel e celulose, e como condensadores em 

estações geradoras de energia a base de combustível fóssil e nuclear. Também se destina às 

aplicações onde exige-se resistência à corrosão por ácidos orgânicos fortes, como os ácidos 

naftênicos encontrados no refino de petróleo [15]. As versões em baixo carbono para esses 

aços são usados em aplicações onde altas temperaturas podem levar a sensitização dos 

mesmos. 

3.4 Aços inoxidáveis super austeníticos 

O precursor dos aços inoxidáveis super austeníticos, como já mostrado na Figura 1, é o 

aço inoxidável austenítico 317, através do aumento no teor de níquel, molibdênio e nitrogênio 

para aumentar ainda mais a resistência à corrosão. Essa nova classe de aço resiste mais a 

ambientes corrosivos do que os aços austeníticos da série 300. Suas aplicações são em 

caldeiras, super aquecedores, reatores químicos.  

3.4.1 O aço inoxidável super austenítico AL 6XN PLUS™ 

Um dos aços super austeníticos muito popular é o AL 6XN PLUS™ que é uma versão 

melhorada da liga AL 6XN™ e surge como uma nova alternativa otimizada no processo de 

resistência à corrosão [16]. É também usado em controle de poluição, na indústria 

farmacêutica, Cervejaria e Indústria do Petróleo. Sua composição contém uma maior 

concentração dos elementos de liga (Cr, Mo e N) que promovem uma maior resistência à 

corrosão, principalmente à corrosão localizada. São também conhecidos por terem até 6% em 

peso de molibdênio. O teor de ferro fica em torno de 50% [10].  
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3.4.2 O aço inoxidável super austenítico 904L 

O Aço Inox 904L é um aço inoxidável austenítico com altíssima concentração de 

molibdênio, o que aumenta a sua resistência em ambientes considerados agressivos, como 

aqueles com componentes químicos ou elementos como ácidos. Esse aço é aplicado 

principalmente nos meios fosfóricos, sulfurosos e hidro clóricos, em instalações do tipo 

offshore, em indústrias de agrotóxicos e fertilizantes, nas indústrias petroquímicas e químicas 

e até mesmo na produção de celulose e de papel [17]. 

3.5 Principais aços inoxidáveis austeníticos e suas composições 

A Tabela 1 traz um resumo dos aços inoxidáveis austeníticos, assim como sua 

designação comercial acompanhada de sua composição. 

 Tabela 1 – Composição química para os principais aços inoxidáveis austeníticos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Padilha [10]. 

 

3.6 Influência dos elementos de liga nos aços inoxidáveis austeníticos 

Os aços inoxidáveis austeníticos e super austeníticos possuem elevados teores de 

elementos de liga presentes em sua composição química onde cada elemento adicionado ao 
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aço possui uma característica própria que contribuirá para melhorias nas propriedades dos 

mesmos. Os principais elementos de liga para aços inoxidáveis e seus benefícios são 

apresentados a seguir.   

3.6.1 Cromo (Cr) 

Esse elemento de liga é o principal elemento em aços inoxidáveis, pois é 

justamente ele que define o que é um aço inox. É o responsável pela resistência à corrosão 

pela formação de uma camada protetora de óxido que provoca a passivação em aços 

inoxidáveis. Quanto mais elevado for o teor de cromo, maior será a resistência à diversas 

formas de corrosão, desde que dissolvido em solução sólida. Quando adicionado à liga em 

altos teores, mesmo garantindo um aumento na resistência à corrosão, pode ter um efeito 

maléfico quando a liga passa por tratamentos térmicos em altas temperaturas. Esse efeito pode 

ser causado pela precipitação de fases deletérias como a fase sigma e chi. O cromo também é 

um elemento ferritizante [18]. 

3.6.2 Molibdênio (Mo) 

Assim como o cromo, o molibdênio também é um elemento ferritizante. Quando o 

mesmo é dissolvido em solução sólida na liga metálica, promove o aumento da resistência à 

corrosão localizada (pites e frestas) em meios contendo cloreto. Isso se dá devido a maior 

estabilidade do filme passivo [19]. Para teores acima de 4%, há a possibilidade de formação 

de compostos intermetálicos em aços inoxidáveis.  

3.6.3 Niquel (Ni) 

Ao contrário do cromo e do molibdênio, o níquel é um elemento austenitizante. Sua 

função nos aços inoxidáveis é de promover o balanço dos elementos para desenvolver a 

microestrutura desejada. Também é responsável pelo retardamento da formação de compostos 

intermetálicos indesejáveis em aços inoxidáveis austeníticos. Outra função do níquel é 

promove o aumento na resistência à corrosão. Uma desvantagem econômica de se usar 

elevados teores de níquel em aços inoxidáveis é que o mesmo possui um elevado valor de 

mercado que sofre diversas alterações a cada ano, já tendo alcançado valores muito elevados 
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[18]. Quando se torna inviável a utilização de níquel em aços inoxidáveis, busca-se algumas 

alternativas que satisfaçam as condições técnicas e econômicas dos projetos de engenharia.  

 

3.6.4 Nitrogênio (N) 

Esse elemento possui várias funções benéficas aos aços inoxidáveis. Assim como o 

níquel, também é um elemento austenitizante. O nitrogênio também aumenta a resistência à 

corrosão por pites em aços inoxidáveis além de atuar contra a formação de fases deletérias tais 

como sigma e chi. Na fase austenita, esse elemento possui alta solubilidade [18]. É adicionado 

em maior quantidade em ligas de baixo carbono para compensar a perda de resistência 

mecânica devido à retirada de carbono.  

 

3.6.5 Manganês (Mn) 

O manganês é um elemento austenitizante que quando combinado com o nitrogênio de 

forma correta, promove uma melhor resistência ao desgaste e a abrasão. Também melhora a 

resistência à corrosão por pites. Quando adicionado em elevados teores, pode diminuir a 

resistência à corrosão dos aços pelo aumento na formação de inclusões [18]. 

3.6.6 Cobre (Cu) 

O cobre quando adicionado em aços inoxidáveis, reduz a taxa de corrosão em meios não 

oxidantes como por exemplo, em meios contendo ácido sulfúrico. É um elemento 

austenitizante e pode ser adicionado até teores máximos de 2% devido a possibilidade de 

formação de fases deletérias de alto teor de cobre [18]. 

3.6.7 Tungstênio (W) 

O tungstênio promove um aumento na resistência à corrosão por pites devido à maior 

estabilidade do filme passivo na superfície do aço. Sua adição em aços inoxidáveis deve ser 
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feita em concentrações corretas, pois esse elemento favorece a formação de compostos 

intermetálicos durante o resfriamento na faixa de temperatura entre 900 °C e 700 °C[18].  

 

3.7 Corrosão 

 Para os materiais metálicos, a corrosão é considerada como sendo o inverso do 

processo metalúrgico. Os metais, antes de serem retirados da natureza, estão na forma de 

minérios, estando em um baixo estado de energia. Ao serem retirados da natureza e passarem 

pelo processo de siderurgia, sua energia é aumentada para que os mesmos ganhem o formato 

e propriedades mecânicas desejadas, além de serem acrescentados elementos de liga que, em 

seu estado natural, não fazem parte de sua composição. Na tentativa de retornarem para seu 

estado de baixa energia, os materiais metálicos sofrem corrosão pela ação do meio ambiente, 

fazendo o caminho inverso da siderurgia. Esse esquema está ilustrado na Figura 2. De um 

modo mais geral, pode-se dizer que a corrosão é um fenômeno no qual há a deterioração dos 

materiais pela ação química ou eletroquímica do meio, podendo estar ou não associada a 

esforços mecânicos [20]. Pode ocorrer em diversos tipos de materiais (metálicos, cerâmicos, 

polímeros), porém é mais comum ocorrer em materiais metálicos, tais como as ligas 

metálicas. Para o caso das ligas metálicas, a corrosão também pode ser definida como sendo a 

perda de massa devido à retirada de elétrons do metal que está sendo corroído, ou seja, é um 

processo de oxirredução, onde o metal se oxida perdendo elétrons. 

 

                                 Figura 2 – Ciclo dos metais na natureza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

             

                             Fonte: L. d. P. NUNES [20]. 
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3.7.1 Tipos de corrosão 

A corrosão pode se apresentar das mais variadas formas. Quanto a forma, a 

corrosão pode ser classificada em [21]: uniforme, por placas, alveolar, por pites, por frestas, 

intergranular, transgranular, filiforme, por esfoliação, por CO2, naftênica, grafítica, 

dezinficação, empolação por hidrogênio, em torno de cordão de solda. A Figura 3 ilustra, de 

maneira resumida, os aspectos superficiais que os metais podem apresentar de acordo com a 

forma de corrosão sofrida. 

 

                      Figura 3 – Forma de corrosão para materiais metálicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Gentil [21] 

3.7.2 Corrosão por CO2 

A corrosão causada pelo gás CO2 é denominada de corrosão por CO2 ou corrosão 

doce (do inglês sweet corrosion). Essa forma de corrosão é influenciada por uma complexa 

interação de parâmetros incluindo o meio ambiente, pH, temperatura, pressão parcial por CO2 

e presença de ácidos orgânicos [22]. Esse é um dos tipos de corrosão presentes na região do 

pré-sal. 

O dióxido de carbono em si não interfere na corrosão das tubulações, porém em 

contato com água, forma o ácido carbônico (H2CO3). O ácido carbônico reage com o metal, 

sendo muito corrosivo para as tubulações utilizadas na produção de petróleo e gás natural 

[23]. 
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A corrosão por CO2 pode apresentar diferentes morfologias: corrosão uniforme, 

localizada (pites), corrosão em camadas e etc. Cada tipo de corrosão dependerá das condições 

operacionais tais como temperatura e velocidade de escoamento do fluido. Muitos dos 

problemas envolvendo corrosão por CO2 são do tipo localizado onde partes das paredes de 

tubulações sofrem corrosão por pites. Dependendo das condições do fluido, os pites podem se 

formar em taxas aceleradas levando a uma falha prematura da tubulação [24]. Apesar da 

corrosividade pelo CO2 ser tema de muitos estudos nos últimos 20 anos, o conhecimento 

completo de seu mecanismo ainda não é completamente dominado [24]. 

 Na produção de petróleo e gás, a forma mais predominante de corrosão é a corrosão por 

CO2. Esse gás é extremamente corrosivo para as tubulações de aço carbono assim como para 

os equipamentos usados na parte de produção. Isso incide nos custos do controle de corrosão 

relacionando-se a programas de controle e substituição de materiais. Estima-se que 60% das 

falhas de corrosão são associadas à corrosão por CO2 [25]. Para minimizar os problemas 

causados pela corrosão por CO2, estão sendo empregadas as ligas resistentes à corrosão 

denominadas de CRA (Corrosion Resistant Alloys). Dentre essas ligas, estão os aços super 

duplex, super austeníticos e as ligas a base de níquel que possuem excelente resistência a esse 

meio corrosivo.  

 Sistemas que contêm CO2 são os mais comuns em ambientes de extração de 

petróleo e gás e pode-se reconhecer a ocorrência desse tipo de corrosão pela presença de pites 

no aço submetido a esse sistema [26].  

3.7.3 Mecanismo da corrosão por CO2  

Várias reações químicas atuam juntas no processo de corrosão, algumas podem ser 

homogenias (ocorrendo na solução) e outras podem ser heterogenias (ocorrendo na superfície 

do metal). Na corrosão por CO2, os processos de hidratação e dissolução são tipicamente 

reações químicas homogêneas e a precipitação do carbonato de ferro é considerada 

heterogênea [27].  

 

A reaçaõ (1) mostra a hidratação do CO2 na água gerando ácido carbônico  

 

 CO2(g) + H2O(l)   H2CO3(aq)                                                                             (l) 
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 A reação (2) mostra o ácido carbônico reagindo com o metal sólido (M) 

 

 H2CO3(aq) + M  M(s)CO3(s) + H2(g)                                         (2) 

 

 Onde M pode ser Fe, Mo, Cr, etc. 

 

Caso o metal na reação (2) seja o Fe, há a formação de carbonato de Fe na superfície do 

material (FeCO3). Outros tipos de incrustações podem se precipitar na superfície do metal, 

tais como óxidos, sulfetos e outros tipos de carbonatos. Em uma situação prática, na corrosão 

por CO2, muitas outras espécies estão presentes na solução gerando um número maior de 

reações químicas adicionais [27].  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Materiais 

Os materiais usados nessa pesquisa foram os aços austeníticos 316L e 317L, além de 

dois aços super austeníticos, 904L e AL-6XN PLUS™. A composição química desses aços 

estão presentes na Tabela 2 e foram medidas em um Espectrômetro de Emissão Ótica (PDA-

7000 SHIMADZU) do Laboratório de Caracterização de Materiais (LACAM) da UFC. O 

índice que mede a resistência à corrosão por pites, PREN (Pitting Resistance Equivalent 

Number) também está presente na Tabela 2 e foi calculada usando a equação 1. 

PREN = %Cr + 3.3%Mo + 30%N (eq. 1) 

Tabela 2 – Composição química (em % de massa) e PREN para os aços estudados nessa 
pesquisa. 

Fonte: próprio autor. 

 

4.2 Metodologia 

4.2.1 Caracterização dos materiais 

Os materiais foram usados na condição como recebido, sem nenhum tratamento térmico 

posterior. Na caracterização desses materiais, foi utilizado difração de raio X usando luz 

sincrotron (12 KeV) para detectar as fases presentes nessas ligas metálicas. As amostras 

foram usinadas conforme o Projeto TMEC - Gleeble. Na Figura 4, estão apresentadas a forma 

e as dimensões das amostras (em mm) utilizadas nessa etapa. Apesar do formato dos corpos 

de prova, não foi aplicada nenhuma tensão nos mesmos. Esse formato apenas auxiliou a 

fixação do corpo de prova nas garras da Gleeble. Para a identificação dos picos, foi utilizado 

um banco de dados chamado Comitê Conjunto para Dados de Difração de Pó (JCPDS) 

pertencente ao banco de dados ICDD (Centro Internacional de Dados de Difração). Devido à 

Aços C N Mn Si Cr Ni Mo PREN 

316L 0.030 0.05 1.65 0.41 17.2 10.7 2.2 26 

317L 0.024 0.06 1.49 0.40 17.8 12.3 3.5 31 

904L  0.027 0.10 0.74 0.66 19.5 24.3 4.5 37 

AL-6XN PLUSTM 0.021 0.24 0.35 0.32 21.8 25.8 7.6 54 
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escassez de material, só foi possível confeccionar esse formato de corpo de prova para os aços 

316L e AL-6XN PLUS™. Essas medições foram realizadas no Laboratório Brasileiro de Luz 

Síncrotron na cidade de Campinas-SP. 

Figura 4 – Forma e dimensões (em mm) dos corpos de prova para caracterização por raio X 
usando luz sincrotron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: próprio autor. 

4.2.2 Ensaios de polarização potenciodinâmica usando CO2 

 Inicialmente foi feito somente ensaios eletroquímicos envolvendo o gás CO2. As 

técnicas eletroquímicas que foram usadas nesse trabalho são: monitoramento de potencial de 

circuito aberto, polarização potenciodinâmica e potencial por passo. As amostras foram 

embutidas em resina e lixadas com papel de carbeto de silício.  As dimensões das amostras 

são são média, de 5,0 mm x 5,0 mm x 3,5 mm com área média de exposição de 39 mm². Para 

os ensaios de corrosão por CO2, foi utilizada uma célula adaptada com duas entradas de gases 

(uma para o gás CO2 e outra para o gás N2) conforme ilustra a Figura 5. A célula também 

continha uma entrada para um leitor de pH, além das entradas clássicas para os 3 principais 

eletrodos (de referência, de trabalho e auxiliar) além de uma saída de gás. Os eletrodos 

utilizados foram as amostras (eletrodo de trabalho), contra eletrodo o de platina (de área 93 

mm²) e o eletrodo de referência utilizado foi o de prata cloreto de prata (Ag/AgCl/Cl-sat) 

saturado com KCl . O eletrólito utilizado nestes ensaios de corrosão foi água artificial de poço 

de petróleo cuja composição foi retirada de valores médios do relatório técnico nº 93 008-205 
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da Petrobras conforme mostrado na Tabela 3. A solução foi nomeada TQ3219 pela própria 

Petrobras. 

                          Figura 5 – Célula para os ensaios de corrosão por CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cardoso [28]. 

 

Tabela 3 - Composição química do eletrólito utilizado (TQ3219). Valores calculados para 1L 
de água. 

 

 

Fonte: relatório petrobras nº 93 008-205. 

 

Primeiramente a solução foi desaerada com gás N2 para simular o ambiente do pré-sal 

(ausência de O2 livre) que poderia interferir nos resultados. O gás N2 foi borbulhado na 

solução até o leitor de pH registrar um pH de 8,2 ± 0,1. Após esse procedimento, a solução foi 

borbulhada com CO2 até saturar (pH de 5,1 ± 0,1). Neste procedimento, a solução tornava-se 

ácida. O gás CO2 em contato com solução aquosa forma ácidos que reagem com os elementos 

metálicos da liga [29]. Para os ensaios de corrosão em ambiente de CO2, foi utilizada uma 

técnica de polarização potenciodinâmica para análise de resultados. Foi utilizado um 

potenciostato modelo AUTOLAB conectado a um microcomputador. O software utilizado foi 

o NOVA 1.9 para a obtenção dos dados para a formação das curvas de polarização. A 

varredura das curvas de polarização foi de -0,5 V a 1,2 V a partir do potencial de corrosão 

Reagentes  CaSO
4
  MgCl

2
 NaHCO

3
  NaCl 

C (g/L) 0,516 4,566 0,425 29 
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com uma taxa de varredura de 1 mV/s. Após os ensaios de polarização, as amostras foram 

lavadas com água e borrifadas a álcool para limpeza da superfície. Foram obtidas por meio de 

MEV micrografias das superfícies das amostras após os ensaios de corrosão para posterior 

comparação. Os ensaios de corrosão foram reproduzidos em triplicata. 

 

4.2.3 Ensaio de potencial por passo 

Para avaliar somente o efeito da água de poço de petróleo (TQ3219), foi usada uma 

técnica eletroquímica potenciostática chamada de potencial por passo. Dessa vez, nenhum gás 

foi borbulhado na solução. A mesma preparação metalográfica utilizada anteriormente foi 

usada para essa técnica também. A área exposta das amostras era de exatamente 1 cm². A 

célula utilizada foi uma célula clássica de três eletrodos tendo como eletrodo de referência, 

contra eletrodo e eletrodo de trabalho, os mesmos utilizados no ensaio de polarização 

potenciodinâmica, assim como o mesmo potenciostato e software. Antes do ensaio de 

potencial por passo, as amostras foram mergulhadas por meia hora na solução TQ3219 para 

estabilizar o potencial de circuito aberto. Após esse procedimento, deu-se início aos testes. 

Por se tratar de uma técnica potenciostática, não houve polarização das amostras. O potencial 

foi aumentado em passos de 50 mV a cada uma hora até que uma densidade de corrente de 

ruptura fosse atingida. O potencial de iniciação da corrosão por pite foi definido quando a 

densidade de corrente atingiu valores acima de 0,1 mA/cm² [30]. Após os testes, as amostras 

foram examinadas em MEV para confirmar a presença de pites em suas superfícies. Os testes 

foram realizados em triplicata a 25 ºC (temperatura ambiente). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir, serão apresentados os resultados dessa pesquisa. 

5.1 Caracterização dos materiais na condição como recebidos 

A Figura 6 mostra o padrão de difractograma de raios-X para dois desses aços (316L e 

AL-6XN PLUS™). O ângulo 2θ foi medido entre 25 ° e 79 ° para detectar as fases principais. 

Foram encontrados picos de austenita (CFC) e alguns picos de ferrita (CCC) no padrão de 

difractograma para ambos os aços. Os resultados mostraram que os dois materiais não estão 

solubilizados devido à presença da fase ferrita. Fases deletérias como a fase sigma, muito 

comum nesse tipo de aço, não foram encontradas. Isso significa que os resultados envolvendo 

redução da resistência à corrosão não podem ser atribuídos a esta fase.  

Figura 6 – Caracterização das amostras a) 316L e b) AL-6XN PLUS™ por raio X usando a 
luz sincrotron (λ = 0.10332 nm).   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

5.2 Ensaios de polarização potenciodinâmica 

Antes dos ensaios de corrosão por CO2 usando a técnica de polarização 

potenciodinâmica, foi feito o monitoramento do potencial de circuito aberto para observar 

quanto tempo cada aço leva para estabilizar seu potencial na solução TQ3219 saturada com 

CO2. Essa técnica eletroquímica consiste em deixar as amostras dos aços mergulhadas na 

solução por um determinado período de tempo sem a passagem de corrente elétrica, ou seja, 
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com o circuito ainda aberto. A Figura 7 mostram o potencial de circuito aberto para as 

amostras dos aços na condição como recebida. Pelos gráficos mostrados, é possível observar 

que os aços super austeníticos AL 6XN PLUS™ e 904L são os primeiros a estabilizarem o 

potencial de circuito aberto ainda nos cinco primeiros minutos do monitoramento, já os aços 

316L e 317L levam mais tempo para estabilizarem. Após 30 minutos de imersão, todos estão 

estabilizados e dá-se início aos ensaios de polarização potenciodinâmica. Os potenciais de 

circuito aberto foram medidos em relação ao eletrodo de referência Ag/AgCl. 

                     Figura 7 - Potenciais de circuito aberto para os aços estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Próprio autor 

 

Os ensaios de polarização potênciodinâmica têm como objetivo verificar a formação 

de película passiva ou não na superfície dos aços estudados [31]. Essa técnica nos permite 

avaliar se determinado aço foi resistente ou não ao processo de corrosão. Somente após os 

ensaios de polarização potenciodinâmica e observando a superfície de cada amostra ao 

microscópio, é possível detectar que tipo de corrosão ocorreu em cada amostra. A varredura 

de potencial foi feita de -0,2 V a +1,5 V a partir do potencial de corrosão a uma taxa de 1 

mV/s. Após a desaeração da solução com N2 e saturação da mesma com CO2 e, após a 

estabilização do potencial de circuito aberto de cada amostra, iniciava-se o ensaio de 

polarização potenciodinâmica.  

 A Figura 8 mostra o resultado da corrosão por CO2 para as amostras dos aços na 

condição como recebida. Os aços super austeníticos AL 6XN PLUS™ e 904L apresentaram 
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uma boa resistência à corrosão por CO2. Após atingirem o potencial de corrosão (por volta de 

-0,5 V), há a formação de uma película passiva que é quebrada no potencial de -0,340 V até 

atingirem um pico de passivação por volta do potencial de -0,20 V. Após esse potencial, há a 

formação de outra camada passiva que permanece até o potencial de +0,89 V onde ocorre 

uma ligeira quebra dessa camada e uma outra repassivação. Após atingirem um potencial de 

+1,02 V (potencial de pite), há um aumento na densidade de corrente, ou seja, a região 

transpassiva uma vez que o potencial está elevado demais. É possível observar que os 

comportamentos eletroquímicos para os aços super austeníticos na solução de estudo são bem 

semelhantes. As regiões passivas são bem estáveis.  

 

Figura 8 – Curvas de polarização potenciodinâmicas para os ensaios em solução saturada de 
CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Próprio autor 

O aço austenítico 317L na condição como recebido também apresentou uma boa 

resistência á corrosão por CO2. A formação da camada passiva não é tão estável quanto às 

camadas passivas dos aços super austeníticos, mesmo assim, a densidade de corrente na 

região passiva permanece baixa (na ordem de 10-6 A/cm²). Seu potencial de pite se dá por 

volta de +0,61 V, onde após esse potencial, há a quebra definitiva de seu filme passivo. O aço 

austenítico 316L na condição como recebido não apresenta uma passivação satisfatória uma 

vez que a corrente anódica aumenta com o tempo.  Esse aço apresentou a maior taxa de 

corrente anódica (na ordem de 10-5 A/cm²) dentre os demais. Seu potencial de corrosão é 

semelhante ao potencial de corrosão do aço 317L (+0,40 V). O aço 316L apresentou o menor 
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potencial de pite (+0,30 V) indicando que sua resistência à corrosão por CO2 não é muito 

eficiente. A redução na densidade de corrente anódica está associada à eficiência do filme 

passivo como barreira de proteção contra a corrosão. Os aços super austeníticos AL 6XN 

PLUS™ e 904L apresentaram uma redução em sua corrente anódica ao passo que os aços 

austeníticos 316L e 317L apresentaram aumento de corrente anódica com o tempo. Esse 

resultado mostra que o filme passivo dos aços super austeníticos é mais estável. Esse efeito 

pode ser atribuído aos elevados teores de elementos de liga como Cr, Mo e Ni. Segundo 

Sedriks, em uma curva de polarização, quanto maior a diferença entre o potencial de pite e o 

potencial de corrosão (ΔE = Epite – Ecorr), mais resistente à corrosão é o material [19]. A tabela 

4 mostra os valores para o potencial de corrosão, potencial de pite e a diferença entre eles para 

os aços estudados. O intervalo ΔE é maior para os aços super austeníticos o que confirma sua 

alta performance em relação à corrosão por CO2. O aço 316L apresentou o menor valor para 

ΔE indicando não ser um material adequado para aplicações que requerem uma boa 

resistência à corrosão por CO2.  

Tabela 4 - Potenciais E(corr), E(pite) e ΔE em volts (Ag/AgCl) retirado das curvas de 
polarização. 

Ligas E(corr)  E(pite)  ΔE  
316L -0,41 0,30 0,71 

317L -0,41 0,61 1,02 

904L -0,49 1,02 1,51 

AL 6XN PLUSTM -0,53 0,99 1,52 

        Fonte: Próprio autor. 

Na Figura 9 é possível observar os pites formados na superfície do aço 316L em vários 

aumentos. Na Figura 9a, os pites estão identificados por setas vermelhas. O aço 316L sofreu 

corrosão por pites, uma vez que, na composição da solução TQ3219, o teor de NaCl (29 g/L) 

é o reagente em maior quantidade (ver tabela 3). Esse resultado mostra que o filme passivo 

formado na superfície do aço 316L é ineficiente. O alto teor de NaCl combinado com a ação 

do gás CO2 podem ter contribuído juntos para a quebra do filme passivo. Os demais aços não 

apresentaram corrosão por pites em suas superfícies. A quebra do filme passivo para o aço 

317L em +0,61 V está associado à frestas entre o esmalte usado para diminuir a área exposta. 

Já a aparente quebra do filme passivo para os dois aços super austeníticos está associada à 

evolução de oxigênio para esses potenciais [32]. 
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Figura 9 – Pites na superfície do aço 316L após os ensaios de corrosão por CO2. Aumentos 
usados a) 100x, b) 500x, c) 1000x e d) 1500x. 

          

             Fonte: próprio autor. 

 

5.3 Potencial por passo 

Para o uso dessa técnica, foi usada somente a água artificial de poço de petróleo 

(TQ3219) sem borbulhar nenhum gás. Os gráficos de potencial por passo para as quatro ligas 

estão apresentados na Figura 10. O eixo Y é duplo (potencial e densidade de corrente). Como 

pode ser visto na Figura 10, os tempos para atingirem os potenciais de pites para os aços 316L 

e 317L são menores do que para os aços super austeníticos 904L e AL-6XN PLUS™. O 

gráfico de potencial por passos para o aço 316L foi o que apresentou menos degraus, 

indicando uma menor resistência à corrosão por pites. Logo em seguida, o gráfico para o aço 

317L é o segundo com menor quantidade de degraus, indicando ser esse o segundo menos 

resistente a essa forma de corrosão. O aço super austenítico 904L obteve uma maior 

quantidade de degraus se comparado aos dois aços austeníticos 316L e 317L. Esse material 

levou quase 24 h para atingir seu potencial de pite por essa técnica. O aço AL-6XN PLUS™ 

foi o que apresentou a maior quantidade de degraus em seu gráfico, mostrando que o mesmo 

obteve o melhor desempenho na solução TQ3219 quando comparado com os demais. O 

tempo para atingir seu potencial de pite levou mais de 24 h. 
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  Figura 10 - Gráficos de potencial por passos para os aços a) 316L, b) 317L, c) 904L e d) AL-
6XN PLUS™. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: próprio autor. 

A Tabela 5 mostra os valores dos potenciais de pite assim como o tempo em horas 

para que esse potencial fosse atingido ao utilizar essa técnica potenciostática. Ao se comparar 

os potenciais de pite dos aços 316L e 317L nos dois ensaios (potenciodinâmico e 

potenciostático), observa-se que na presença de CO2, houve uma maior redução de seu 

potencial de pite, indicando ser esse meio mais agressivo do que somente a água de poço de 

petróleo sozinha. 

Tabela 5 – Potenciais de pite e tempo de duração dos ensaios para todas as ligas estudadas. 

Potencial por passo 

Liga E(pit) (V Ag/AgCl) Tempo (h) 

316L +0.52 13.5 

317L +0.81 16.2 

904L +1.06 23.1 

AL-6XN PLUSTM +1.09 26.2 

Fonte: Próprio autor. 
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 A Figura 11 mostra os pites na superfície dos aços 316L e 317L após os ensaios de 

potencial por passo. Na ausência de CO2, os pites formados na superfície do aço 317L 

parecem ser menos agressivos, uma vez que o pite começa de uma região central para a 

periferia, como pode ser visto na Figura 11a. Na Figura 11b, temos a região central da Figura 

11a destacada. Essa morfologia de pite é diferente dos pites que se formaram no ensaio de 

polarização potenciodinâmica, onde o pite tem uma maior abertura (maior diâmetro). No pite 

da Figura 11a, a parte central tem uma área de 1.545 µm². Já os pites das Figuras 9c e d tem 

áreas de 6.075 µm² e 4.628 µm², respectivamente. Isso correspondem a 4x e 3x o tamanho do 

pite da Figura 11b, ou seja, os pites na superfície do aço 316L são maiores quando há a 

presença de CO2 na solução. Porém, mesmo na ausência do gás CO2, há a formação de pites 

para os aços convencionais. A Figura 11c mostra o início da formação de pites para a 

superfície do aço 317L para o ensaio de potencial por passos, porém esses pites são menos 

severos do que os anteriores do aço 316L.  

Figura 11 - Pites na superfície dos aços 316L (a,b) e 317L (c) após o ensaio de potencial por 
passo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fonte: próprio autor. 

 Os dois aços super austeníticos não apresentaram pites em suas superfícies em nenhum 

dos dois ensaios eletroquímicos. 
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6 CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que os aços inoxidáveis tiveram bons resultados, principalmente os 

super austeníticos. O aço 316L não é recomendado por não ser tão resistente a ambientes que 

contêm o íon cloreto, sendo identificada em sua superfície corrosão por pite. Já o aço 317L 

apresentou boa resistência a corrosão por pite em comparação ao 316L, porém não é possível 

tirar conclusões mais concretas com relação à utilização deste aço na região do pré-sal, devido 

a ele também ter sofrido corrosão por pite no ensaio de potencial por passo. Em relação aos 

dois aços super austeníticos estudados nesta pesquisa (904L e AL-6XNPLUS™), eles 

apresentaram desempenho superior aos aços austeníticos da série 300 tendo uma boa 

resistência à corrosão em ambos os ensaios, não apresentando em suas micrografias corrosão 

por pite. Em vista disso, podemos concluir que os aços super austeníticos são mais adequados 

a este tipo de região encontrada no pré-sal.   
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