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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da porcentagem em massa de Mo 

em ligas Fe-Cr-Mo frente à corrosão por CO2 em água artificial de tanque de 

armazenamento de petróleo e propor uma liga experimental para ser usada em 

dutos suscetíveis a esse tipo de corrosão. Foram estudados o aço carbono 1020, 

para comparação, e dois tipos de ligas Fe-Cr-Mo, uma comercial, denominada P9 

(Fe-9Cr-1Mo); e uma liga experimental, E (Fe-9Cr-5Mo). Foram feitas medidas de 

PLP com tempo de Eca de 1 h. As curvas mostraram que, no aço 1020, ocorre 

apenas a dissolução do Fe, enquanto que, com o aumento da porcentagem de Mo, 

ocorre passivação. O monitoramento da corrosão foi feito por espectroscopia de 

impedância eletroquímica, ao longo de 168 h de imersão. Os diagramas de Nyquist 

mostraram que o aumento na quantidade de Mo aumenta a impedância das ligas 

estudadas. Já as representações de Bode mostraram que há apenas um processo 

na corrosão no aço 1020, enquanto que há dois para as ligas P9 e E. A 

caracterização da superfície foi feita por MEV. A distribuição dos produtos de 

corrosão foi homogênea no aço 1020 e heterogênea nas demais ligas. A 

identificação dos produtos de corrosão foi feita por espectroscopia RAMAN, 

mostrando que houve a formação de produtos de corrosão protetores apenas para 

as ligas Fe-Cr-Mo e que apenas a liga E apresentou produtos contendo Mo. Isso 

está em acordo com os resultados obtidos nas curvas de polarização e nos 

diagramas de impedância, uma vez que o Mo pode estabilizar filmes de passivação. 

Assim, a liga experimental E pode ser usada em substituição à liga comercial P9 em 

plantas de exploração de petróleo suscetíveis a corrosão por CO2. 

 

Palavras-chave: corrosão por CO2, ligas Fe-Cr-Mo, impedância, MEV, RAMAN 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the influence of the percentage in mass of 

Mo in Fe-Cr-Mo alloys against CO2 corrosion in artificial water of oil storage tank and 

to propose an experimental alloy to be used in susceptible to this kind of corrosion 

pipes. They had been studied the 1020 carbon steel, for comparison, and two types 

of Fe-Cr-Mo alloys, one advertising, called P9 (Fe-9Cr-1Mo); and one experimental 

alloy, E (Fe-9Cr-5Mo). They had been made measurements of LSP with time of Eoc 

of 1 h. The curves had shown that, in 1020 steel, the dissolution of Fe occurs only, 

whereas, with the increase of the percentage of Mo, occurs passivation. Monitoring 

of the corrosion was made by electrochemical impedance spectroscopy, throughout 

168 h of immersion. Nyquist diagrams had shown that the increase of Mo content 

increased the impedance of the studied alloys. Although, the Bode representations 

showed that there is only one process in the corrosion of 1020 steel, while there are 

two ones for P9 and E alloys. The characterization of the surface was made by SEM. 

The distribution of the corrosion products was homogeneous in the 1020 steel and 

heterogeneous one in the other alloys. The identification of the corrosion products 

was made by RAMAN spectroscopy, showing that there was protective corrosion 

products formation only to Fe-Cr-Mo alloys and that only the E alloy presented Mo-

containing products. This is in agreement with the results obtained in polarization 

curves and in impedance diagrams, once Mo can stabilizes passivation films. So, 

experimental E alloy can be used in substitution of P9 alloy in oil exploration plants 

susceptible to CO2 corrosion. 

 

Keywords: CO2 corrosion, Fe-Cr-Mo alloys, impedance, SEM, RAMAN 
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1 Introdução 
 

1.1 Visão geral da corrosão por CO2 
 

O fenômeno da corrosão define-se, de uma forma bem geral, como a 

degradação de um material causada por um ambiente agressivo. (1) Esse ambiente 

pode ser água, ar, dióxido de carbono (CO2), gases sulfurosos, entre outros. (1) Por 

ser um processo espontâneo, a corrosão está constantemente transformando os 

materiais metálicos, levando-os a terem menor durabilidade e desempenho. (2)  

A Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO) diz que, estimando o 

Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em cerca de 500 bilhões de dólares e 

considerando que nosso país tivesse o mesmo custo percentual que os EUA tiveram 

de 1999 a 2001, o custo brasileiro anual total da corrosão seria cerca de 15 bilhões 

de dólares, sendo que o custo com meios de combate à corrosão seria cerca de 

6,9 bilhões de dólares. Além disso, essa instituição estima que, adotando-se as 

práticas já conhecidas de combate à corrosão, seria possível uma economia anual 

de 5 bilhões de dólares. (3)  

Na indústria de produção de petróleo, a corrosão interna dos dutos ocorre 

de maneira extensiva. (4) Na produção primária, ou seja, no início da vida útil de um 

poço, o ambiente corrosivo é composto, principalmente, da água de formação, água 

condensada e hidrocarbonetos derivados do petróleo. (1; 4) A água de formação 

pode ter uma composição variável, contudo, seus principais componentes são Na+, 

Mg2+, Ca2+, Cl-, SO4
2- e HCO3

-. (4 – 6) (4; 5; 6)Além disso, o uso da injeção de água (solução 

aquosa) para recuperação secundária de petróleo cresceu rapidamente, tornando-se 

um ponto crucial da exploração moderna dos campos. (7 – 8) (7; 8)Em 2008, cerca de 

50% da extração de petróleo nos EUA já era feita usando esse procedimento. (8) 

Aqui no Brasil, a Petróleo do Brasil S. A. (PETROBRÁS) adota a injeção de água do 

mar na maioria de suas reservas de petróleo, localizadas na plataforma continental 

em águas profundas e ultraprofundas. (9) Isso se dá porque, nesses campos 

marítimos, a disponibilidade da água do mar torna essa opção a mais 

economicamente viável. (7) 

Nesse ambiente de exploração de petróleo e gás natural, pode-se 

encontrar, também, dissolvidos na água de formação, água do mar ou água 
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condensada, gases ácidos, tais como ácidos orgânicos voláteis e gás carbônico 

(CO2). Este último pode ocorrer naturalmente ou ser injetado no reservatório para 

recuperação avançada de petróleo. (10) Esse tipo de procedimento é adotado 

quando um poço já foi bastante explorado, sendo necessário um fluido mais eficiente 

que a água para entrar nos poros das rochas que ainda contêm petróleo. A 

PETROBRÁS, por exemplo, captura CO2 de plantas petroquímicas para realizar 

essa recuperação avançada. (9) 

Uma vez presente no reservatório, o CO2 dissolve-se na água, gerando 

ácido carbônico (H2CO3), conforme a Equação 1. (8) 

 

CO2(g) + H2O(l) ⇌  H2CO3(aq)  (1) 

 

O ácido gerado, por sua vez, reage com o Fe, dando origem a FeCO3: 

 

H2CO3(aq) + Fe(s) ⇌ FeCO3(s) + H2(g) (2) 

 

As equações 1 e 2 mostram que a corrosão na presença de CO2 depende 

da solubilidade desse gás na água. Com o aumento da quantidade de CO2 

dissolvido, aumenta-se a concentração de H2CO3 no sistema, diminuindo o pH e 

aumentando a taxa de corrosão pela reação do H2CO3 com o Fe.  Além disso, 

diversos fatores influenciam esse tipo de corrosão. Entre eles, estão a temperatura, 

o tipo de aço, o pH e a presença de inibidores de corrosão. (11) 

De acordo com a classificação adotada pelas indústrias de produção de 

petróleo e gás natural, a corrosão por CO2 enquadra-se na denominada corrosão 

doce, do inglês sweet corrosion, que é um tipo comum de corrosão, causada pelo 

contato de um metal com CO2, ácidos graxos e outros agentes corrosivos, exceto 

ácido sulfídrico, H2S. (8) 

Há algumas décadas, a corrosão por CO2 tem sido objeto de estudo de 

vários grupos de pesquisa. Esse fenômeno tem sido citado como um problema muito 

sério e bastante comum nas indústrias de petróleo, levando a perdas econômicas e 

acidentes graves devido a falhas nos dutos. (5; 12 – 16) Os trabalhos encontrados 

na literatura têm abordado os diversos fatores que podem influenciar no processo de 

corrosão por CO2, bem como têm proposto modelos para explicar esse fenômeno. (12; 5; 13; 14; 15; 16) 
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1.2 Estado da arte 
 

Yin e colaboradores estudaram o efeito da temperatura na corrosão por 

CO2 do aço carbono P110 (composição em % m/m: 0,31% C; 0,22 % Si; 1,47% Mn; 

0,011 % P; 0,0037 % S; 0,044 % Cr; 0,032 % Mo; 0,019 % Ni; 0,08 % Cu; 0,061 % 

Ti; 0,052 % V e 97,69 % Fe) em uma solução aquosa contendo 164,8 g L-1 NaCl; 

1,3 g L-1 CaCl2 e 12,6 g L-1 MgCl2 ∙ 6H2O. Após 12 h de borbulhamento de N2 para 

desaeração, o sistema foi pressurizado em autoclave até uma pressão invariável de 

4 MPa e a temperatura dos experimentos variou de 50 ̊C a 180 ˚C.  O procedimento 

utilizado foi o ensaio de perda de massa, conduzido por 120 h sob condições 

estáticas. Após esses ensaios, a caracterização superficial foi feita por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Energia Dispersiva de Raios-X (EDX), Difração de 

Raios-X (DRX) e Espectroscopia de Fotoelétrons de Raios-X (XPS, do original em 

inglês X-Ray Photoelectron Spectroscopy). O aumento da temperatura alterou a 

morfologia dos produtos de corrosão, especialmente a 180 ̊C , bem como diminuiu a 

espessura da camada desses produtos na superfície do aço. Os resultados de EDX 

sugeriram a presença de (MgFe)CO3, principalmente em temperaturas mais altas. A 

70 ˚C, a DRX e o XPS revelaram apenas FeCO 3 como produto de corrosão. Os 

autores ainda fizeram considerações a respeito da química da solução de trabalho e, 

por fim, concluíram que a temperatura é um fator importante na taxa de corrosão do 

aço carbono, alterando significativamente a morfologia e o tipo de produto de 

corrosão formado. (17) 

Moreira e colaboradores descreveram os efeitos da temperatura e das 

condições hidrodinâmicas na corrosão por CO2 dos aços inoxidáveis 13 Cr 

(composição em % m/m: 14,03 % Cr; 0,001 % Mo; 0,12 % Ni; 0,005 % Cu; 0,13 % C; 

0,71 % Mn; 0,001 % S; 0,32 % Si; 0,02 % P e 84,66 % Fe) e 13Cr-5Ni-2Mo 

(composição em % m/m: 13,10 % Cr; 1,91 % Mo; 4,59 % Ni; 0,035 % Cu; 0,03 % C; 

0,47 % Mn; 0,002 % S; 0,24 % Si; 0,02 % P e 79,60 % Fe). O eletrólito era 

constituído de 3,2 mol L-1 NaCl e 1,5 x 10-1 mol L-1 NaC2H3O2∙3H2O, com pH 

ajustado para 4 pela adição de HCl. Foram utilizados dois sistemas para que a 

variação do fluxo fosse possível, sendo um sistema de autoclave independente para 

condições estáticas e um sistema de LOOP com velocidade de fluxo de 1 m s-1. A 

solução foi previamente desaerada pelo borbulhamento de N2 durante 1h, 
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assegurando um nível de oxigênio abaixo de 20 ppb. A temperatura variou de 125 ˚C 

a 175 ̊ C e a pressão parcial de CO 2 após a pressurização foi de 0,482 MPa. Os 

experimentos realizados foram ensaios de perda de massa segundo a norma ASTM 

G1-90 e Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE), ambos durante dez dias 

de imersão, além de experimentos de resistência à polarização linear. Nas 

condições por eles estudadas, o aço 13Cr-5Ni-2Mo apresentou melhor resistência à 

corrosão que o aço 13 Cr. Eles também observaram que o aumento da temperatura 

aumentou as taxas de corrosão obtidas na perda de massa e nas medidas 

eletroquímicas, tanto em condição dinâmica quanto estática e verificaram uma 

dependência da taxa de corrosão com o fluxo. (18) 

Já no trabalho de Bai e colaboradores, utilizou-se a técnica de EIE para 

avaliar a corrosão por CO2 de aços com incrustações. Os materiais utilizados foram 

o aço API N80 (composição em % m/m: 0,24% C; 0,22 % Si; 1,19% Mn; 0,013 % P; 

0,004 % S; 0,036 % Cr; 0,021 % Mo; 0,028 % Ni e 98,25 % Fe) e um aço contendo 

4 % de Cr (composição em % m/m: 0,18% C; 0,43 % Si; 1,07% Mn; 0,008 % P; 

0,003 % S; 4,08 % Cr; 0,015 % Mo; 0,44 % Ni e 93,77 % Fe). Para formar as 

incrustações, as amostras foram imersas em uma solução aquosa contendo 

19 g L-1 Cl-; 1,14 g L-1 SO4
2-; 0,6 g L-1 HCO3

-; 1,05 g L-1 Mg2+; 0,39 g L-1 Ca2+; 

11,99 g L-1 Na+ e 0,12 g L-1 CO3
2- em um autoclave a 78 ̊C  e 1 MPa de pressão 

total, após desaeração com N2 seguida da introdução de CO2 no sistema. A 

velocidade de fluxo foi de 1,2 m s-1 e o tempo de imersão foi de 240 h. Após os 

testes de imersão, ou seja, após a formação das incrustações, foram realizados 

ensaios de EIE em NaCl 3 % a 78 ̊ C e 1 atm de CO2, no potencial de circuito aberto 

(Eca), com amplitude de 5 mV e intervalo de frequência de 10 kHz a 100 kHz. Os 

resultados mostraram que a formação de incrustações pode dificultar notavelmente 

a transferência de massa e que a taxa de corrosão é controlada pela difusão dos 

íons na incrustação. Ao mesmo tempo, a incrustação formada no aço contendo 4 % 

de Cr oferece maior proteção contra a corrosão que a formada no aço N80. (19) 

Zhang e Cheng, por sua vez, estudaram a corrosão localizada do aço 

carbono X65 (composição em % m/m: 0,04% C; 0,2 % Si; 1,5% Mn; 0,011 % P; 

0,003 % S; 0,036 % Cr; 0,02 % Mo e 98,22 % Fe) em água de formação simulada, 

de composição 11,522 mg L-1 Na+; 288 mg L-1 Mg2+; 390 mg L-1 Ca2+; 16,718 mg L-1 

Cl-; 1152 mg L-1 SO4
2- e 3050 mg L-1 HCO3

-, saturada com CO2. O pH da solução 
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ficou em torno de 5,1 e a temperatura foi controlada por um banho-maria, variando 

entre 30 ̊ C e 90 ˚C. A solução foi desaerada pelo borbulhamento de CO 2 por 4h e 

esse borbulhamento foi mantido durante todo o experimento para garantir a 

saturação da solução. As técnicas utilizadas foram o monitoramento do Eca, EIE, 

Polarização Linear Potenciodinâmica (PLP), medidas de corrente galvânica e EIE 

localizada. A morfologia e a composição das incrustações foram determinadas por 

MEV e EDX. O tempo de imersão foi de 240 h, durante o qual a formação de 

incrustação foi monitorada por EIE. O eletrodo de trabalho foi diferente do 

convencional. Ele era constituído de quatro camadas cilíndricas concêntricas 

adjacentes dispostas na seguinte ordem, de dentro para fora: fio de aço X65, resina 

epóxi, anel de aço X65, resina epóxi, de forma que o fio e/ou o anel de aço podiam 

ser usados como eletrodo de trabalho. Inicialmente, esse eletrodo foi imerso na 

solução eletrolítica, deixando exposto apenas o anel de aço X65 para formação de 

incrustações, enquanto que o fio de aço X65 foi selado com resina epóxi. Após 

240 h de imersão, essa resina foi removida, expondo o fio de aço. Essa exposição 

diferenciada permitiu que os autores avaliassem o efeito galvânico entre uma região 

contendo incrustação e outra sem esta. Eles viram que a região com incrustação 

comportava-se como cátodo enquanto que a outra comportava-se como ânodo. A 

diferença na área geométrica entre o cátodo e o ânodo acelerou a reação de 

corrosão localizada. Além disso, a estabilidade da incrustação aumentou com o 

tempo e a corrosão localizada do aço que estava sob a camada de incrustação teve 

mudanças no mecanismo ao longo do tempo de imersão. (4) 

Outro trabalho interessante que trata da corrosão por CO2 é o de Linter e 

Burstein em que eles descrevem os efeitos do CO2 em solução nas reações 

eletroquímicas de um aço baixa liga (composição em % m/m: 0,23% C; 0,30 % Si; 

1,16% Mn; 0,014 % P; 0,008 % S; 0,49 % Cr; 0,02 % Ni; 0,052 % Al; 0,01 % Cu e 

98,157 % Fe) e um aço inoxidável com 13 % de Cr (composição em % m/m: 

0,19% C; 0,26 % Si; 0,8 % Mn; < 0,011 % P; 0,001 % S; 12,7 % Cr; 0,35 % Ni; 

< 0,01 % Mo; 0,02 % V; 0,04 % Cu; 0,045 % N; < 0,01 % Nb e o saldo de Fe). As 

soluções de trabalho foram NaCl 0,5 mol L-1 e Na2SO4 0,5 mol L-1, tamponadas com 

hidrogenoftalato de potássio, pH 4,0. A temperatura foi 19 ˚C ± 3 ˚C. Para assegurar 

que se tratava do efeito do CO2, os experimentos foram realizados tanto em 

soluções saturadas com esse gás como em soluções sem ele. A técnica utilizada foi 
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a PLP, tanto com eletrodo estático como rotatório. Dessa maneira, os autores 

concluíram que o CO2 dissolvido reage com o Fe de modo a contribuir para a 

depassivação dos aços, contudo esse efeito é negligenciável para o aço contendo 

13 % Cr. Eles propuseram um mecanismo em que o CO2 desestabiliza os filmes de 

óxido formados nos aços baixa liga por uma reação entre o CO2 e o óxido para 

produzir FeCO3 e um complexo solúvel de Fe. Viram também que o ramo catódico é 

alterado pela presença de CO2 dissolvido, de forma que em sobrepotenciais pouco 

catódicos, essa alteração parece ser devida a uma ação tamponante e, em 

sobrepotenciais mais catódicos, há evidências de que o componente carbônico do 

CO2 dissolvido é reduzido muito provavelmente a CO. Os autores fizeram, ainda, 

discussões acerca do efeito do tampão e do ânion eletrolítico. (13) 

Li e colaboradores, por sua vez, estudaram o mecanismo de formação de 

filmes protetores durante a corrosão por CO2 do aço X65 (composição em % m/m: 

0,04% C; 0,2 % Si; 1,5% Mn; 0,02 % Mo e 98,24 % Fe). O eletrólito utilizado era 

composto de 2568 mg L-1 Na+, 64 mg L-1 Ca2+, 78 mg L-1 Mg2+, 3580 mg L-1 Cl-, 

48 mg L-1 SO4
2- e 863 mg L-1 HCO3

- e foi desaerado pelo borbulhamento de CO2. Os 

experimentos foram realizados em autoclave com uma pressão de CO2 de 1 MPa. A 

temperatura da solução foi elevada a 65 ˚C para a formação dos filmes em 

diferentes tempos de imersão (6 h, 12 h, 24 h, 48 h, 72 h e 240 h). A técnica 

eletroquímica utilizada foi a EIE e a caracterização dos filmes foi feita por MEV e 

DRX. Esses autores chegaram à conclusão de que FeCO3 deposita-se na superfície 

do aço, agindo como uma barreira à corrosão por CO2 e pode reduzir a taxa de 

corrosão generalizada, bem como que a proteção à corrosão apresentada pela 

incrustação está intrinsecamente relacionada às suas características morfológicas. 

(5) 

No intuito de prever a taxa de corrosão por CO2 em sistemas de produção 

de petróleo e gás natural, Song desenvolveu um modelo matemático levando em 

conta três situações, a saber, corrosão por CO2 na ausência de O2, corrosão por 

CO2 na presença de ar e corrosão por CO2 em aço com proteção catódica. Nesse 

modelo, o autor também considerou as relações entre as três situações em questão, 

bem como admitiu a hidratação do CO2 como a etapa lenta do processo e 

negligenciou a migração de H+ devido à alta concentração iônica do meio. Além 

disso, rearranjou as equações de Tafel e Butler-Volmer para que as equações de 
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seu modelo fossem mais prontamente resolvidas e todas as variáveis pudessem ser 

expressas em função da concentração de H+. Por fim, o modelo desenvolvido foi 

aplicado para cálculos computacionais. (16) 

López, Pérez e Simison escreveram um artigo de revisão levando em 

consideração a influência da microestrutura e da composição química de aços 

carbono e aços baixa liga na corrosão por CO2. Segundo eles, ainda há aspectos 

incertos e resultados contraditórios nesses temas, principalmente devido à 

complexidade do problema e à dificuldade de descrever os mecanismos envolvidos. 

Esses autores ainda afirmam que as condições experimentais variam muito, 

tornando os artigos quase impossíveis de serem comparados. Contudo, eles 

concluíram que a microestrutura e a composição química de aços carbono e aços 

baixa liga são fatores importantes e tem influência significativa no desempenho 

frente à corrosão por CO2, apesar de não ser possível descrever uma tendência 

geral de comportamento. Adicionalmente, afirmam que, no caso dos aços carbonos, 

a microestrutura parece ter um efeito mais pronunciado e, quando se pretende 

trabalhar com aços com baixo teor de Cr, deve-se evitar a microestrutura ferrítica-

pearlítica. Finalmente, frisam a necessidade de estudos mais sistemáticos para 

entender a natureza dos filmes superficiais e sua capacidade de proteção. (20) 

Guo e colaboradores compararam as incrustações formadas pelos aços 

X65 (composição em % m/m: 0,04% C; 0,20 % Si; 1,50% Mn; 0,02 % Mo e 

98,24 % Fe), 1 Cr (composição em % m/m: 0,07% C; 0,20 % Si; 0,55 % Mn; 0,95 % 

Cr;  0,15 % Mo; 0,03 % Nb e 98,05 % Fe), 2 Cr (composição em % m/m: 0,04% C; 

0,14 % Si; 0,53 % Mn; 2,09 % Cr;  0,22 % Mo; 0,04 % Nb; 0,02 % Ti; 0,04 % Al e 

6,88 % Fe) e 3 Cr (composição em % m/m: 0,07% C; 0,20 % Si; 0,55 % Mn; 

2,99 % Cr;  0,15 % Mo; 0,03 % Nb; 0,02 % Ti e 95,99 % Fe). A solução eletrolítica 

utilizada era composta de 830,77 mmol L-1 NaCl; 1,85 mmol L-1 K2CO3; 

3,54 mmol L-1 CaCl2; 3,54 mmol L-1 MgCl2∙6H2O; 8,20 mmol L-1 NaHCO3 e 

13,89 mmol L-1 Na2SO4. Essa solução foi desaerada pelo borbulhamento de N2 para, 

em seguida, CO2 ser introduzido no sistema. A temperatura dos experimentos foi 

80 ˚C e a pressão parcial do CO 2 foi 0,8 MPa. No procedimento, foram realizados 

ensaios de perda de massa em autoclave, bem como medidas de EIE e 

monitoramento do pH em autoclave eletroquímico em uma estação de trabalho 

eletroquímica CHI660D. As frequências das medidas de EIE variaram de 100 kHz a 
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10 mHz com uma amplitude de perturbação de 5 mV. O eletrodo de referência 

Ag/AgCl e um eletrodo à base de ZrO2 serviram para medir o pH da solução próximo 

à superfície do eletrodo de trabalho. A caracterização dos produtos de corrosão foi 

feita por MEV, DRX, Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e XPS. Os 

resultados mostraram que a porcentagem em massa de Cr pode alterar o estado 

cristalino da incrustação, uma vez que muda o valor de pH. Adicionalmente, 

verificou-se corrosão localizada no aço 2 Cr quando cristais de FeCO3 formaram-se 

sobre a incrustação amorfa e a percentagem em massa crítica de Cr para corrosão 

generalizada encontrada foi 3 %. (21) 

Xie e colaboradores, do mesmo modo, fizeram um paralelo entre o 

comportamento dos aços 3 Cr (composição em % m/m: 0,05% C; 0,18 % Si; 

0,58 % Mn; 2,90 % Cr;  0,19 % Mo e 96,10 % Fe) e X70 (composição em % m/m: 

0,06% C; 0,20 % Si; 1,52 % Mn; 0,21 % Mo e 98,01 % Fe) em um ambiente de 

corrosão de topo por CO2. A composição iônica da solução utilizada era 

194,9 mg L-1 K+; 356,9 mg L-1 Na+; 511,5 mg L-1 Ca2+; 49,2 mg L-1 Mg2+; 

1631,9 mg L-1 Cl-; 115,2 mg L-1 SO4
2-; 46,8 mg L-1 CO3

2- e 16,7 mg L-1 NO3
-. Os 

experimentos foram realizados em autoclave especialmente desenvolvido para 

provocar condensação de água na superfície das amostras, simulando o ambiente 

de corrosão de topo dentro de dutos de gás úmido. As amostras foram colocadas 

em um suporte que ficava acima do eletrólito. Uma face das amostras ficava em 

contato com um sistema externo de resfriamento a 27 ˚C para simular a baixa 

temperatura da parede do duto. As outras faces ficavam em contato com uma fase 

gasosa a 80 ̊ C e eram cobertas por um filme fino de água, condensada a partir do 

vapor contido na fase gasosa. A velocidade do fluxo de gás foi de 1,5 m s-1 e a 

pressão parcial do CO2 foi de 1,5 MPa. O método adotado foi o ensaio de perda de 

massa durante 696 h. Antes desses ensaios, a solução foi desaerada com N2 e, 

depois disso, o CO2 foi introduzido gradualmente no sistema. A caracterização foi 

feita por DRX, EDX e MEV. Os resultados indicaram que o aço 3 Cr mostrou maior 

resistência à corrosão de topo por CO2, apresentando corrosão uniforme, enquanto 

que o aço X70 sofreu corrosão localizada. Os autores sugeriram que a presença de 

Cr melhorou a proteção da incrustação formada sobre o substrato frente à corrosão 

de topo por CO2. (22) 
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Carvalho, Joia e Mattos avaliaram a corrosão do Fe (99,95 % de pureza) 

e das ligas Fe-1Cr (98,95 % Fe; 1% Cr), Fe-3Cr (96,95 % Fe, 3 % Cr) e Fe-5Cr 

(94,95 % Fe; 5 % Cr) em ambiente contendo CO2. Os eletrólitos utilizados foram 

soluções de NaCl 116 g L-1 com pH ajustado para 4,2; 5,0 e 6,0 pela adição de HCl 

ou NaOH. Antes dos experimentos, as soluções foram desaeradas com N2 e 

saturadas com CO2 na ausência e na presença de 20 g L-1 de acetato. Foram feitos 

ensaios de perda de massa e de EIE com eletrodo de disco rotatório (ω = 400 rpm). 

Os tempos de imersão da perda de massa foram 12 h, 24 h, 48 h e 72 h. Na 

ausência de acetato, a perda de massa mostrou uma tendência linear em relação ao 

tempo de imersão, enquanto que, na presença desse íon, não houve uma tendência 

monotônica. Os resultados de EIE mostraram que Rp
-1 e Rt

-1 variaram 

proporcionalmente em relação à perda de massa. Os autores também concluíram 

que a adição de 1 a 5 % de Cr na matriz ferrítica só é útil para diminuir a taxa de 

corrosão em meio de pH baixo, não tendo significância quando o pH aumenta. (12) 

Anselmo e colaboradores, por sua vez, compararam o comportamento de 

um aço inoxidável supermartensítico em água do mar sintética nas condições 

aerada e saturada com CO2. A composição percentual em massa do aço utilizado 

era 0,02 % C; 0,001 % S; 0,0179 % N; 0,41 % Cu; 10,53 % Cr; 6,19 % Ni; 2,53 % 

Mo; 1,76 % Mn; 0,031 % Ti; 0,44 % Si; 0,057 % P e 78,013 % Fe. Foram preparadas 

cinco soluções de água do mar sintética de acordo com a norma ASTM D1141 com 

concentrações de Cl- iguais a 20000 ppm, 30000 ppm, 40000 ppm, 60000 ppm e 

80000 ppm, com o pH ajustado para 7,6 ± 0,1 com HCl. Nas soluções saturadas 

com CO2, esse gás foi borbulhado durante 45 min, até que o pH atingisse um valor 

estável de 5,1 ± 0,1. A técnica utilizada foi a PLP com velocidade de varredura de 

1 mV s-1, após 1 h de imersão sob Eca, nas temperaturas 5 ˚C, 25 ˚C e 60 ˚C. A 

superfície de óxido foi obtida pela polarização na região de passivação (50 mV 

acima do potencial de passivação) por 5 min. A análise da composição dessa 

superfície foi feita por XPS. Os resultados mostraram que o potencial de pite 

decresce em uma relação logarítmica com a concentração de Cl- e em uma relação 

linear com a temperatura. Os dados de XPS evidenciaram que a presença de CO2 

aumentou a quantidade de Cr na camada de óxido, bem como o aumento da 

temperatura favoreceu o mesmo fenômeno. Eles observaram também que o 

potencial de pite depende da estabilidade do filme passivo e que essa estabilidade 
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depende da composição. Além disso, o potencial de pite é afetado por um efeito 

sinérgico entre a concentração de cloreto e a solução saturada de CO2. (23) 

YiDong e colaboradores fizeram um estudo comparativo dos aços N80 

(composição em % m/m: 0,240 % C; 0,220 % Si; 0,006 % Nb; 0,011 % Ti; 

1,190 % Mn; 0,013 % P; 0,004 % S; 0,036 % Cr; 0,021 % Mo; 0,028 % Ni; 

0,017 % V; 0,019 % Cu e 98,195 % Fe), P110 (composição em % m/m: 0,260 % C; 

0,200 % Si; 0,006 % Nb; 0,030 % Ti; 1,400 % Mn; 0,009 % P; 0,003 % S; 

0,150 % Cr; 0,010 % Mo; 0,012 % Ni; 0,012 % V; < 0,010 % Cu e o saldo de Fe); 

13 Cr (composição em % m/m: 0,170 % C; 0,200 % Si; 0,015 % Ti; 

1,21 % Mn; 0,007 % P; 0,003 % S; 13,35 % Cr; 0,021 % Mo; 0,046 e 84,978 % Fe) e 

X52 (composição em % m/m: 0,120 % C; 0,250 % Si; 0,005 % Nb; 0,005 % Ti; 

1,200 % Mn; 0,025 % P; 0,013 % S; 0,012 % Mo; 0,046 % Ni  e 98,324 % Fe) frente 

à corrosão por CO2 de água subterrânea simulada, cuja composição iônica era 

6095 mg L-1 Na+, 24 mg L-1 Ca2+ e 9405 mg L-1 Cl-. Essa solução foi previamente 

desaerada e, em seguida, CO2 foi introduzido no autoclave utilizado nos 

experimentos. A temperatura variou de 60 ˚C a 120 ˚C, a pressão parcial, de  

0,5 MPa a 4,5 MPa e a velocidade de fluxo, de 0 a 1,5 m s-1. O pH inicial da solução 

foi 7,0 e o tempo de experimento foi de 24 h. Foram feitos ensaios de corrosão 

dinâmica e a caracterização foi feita por MEV e EDX. Esses pesquisadores viram 

que a taxa de corrosão de todas as amostras aumenta rapidamente quando a 

pressão parcial do CO2 aumenta de 0,5 MPa a 1,5 MPa, mas diminui quando essa 

pressão varia de 1,5 MPa a 4,5 MPa. Neste último intervalo de pressão, verificou-se 

a predominância de corrosão localizada. Ao mesmo tempo, a taxa de corrosão das 

amostras em estudo diminuiu quando a temperatura variou de 60 ̊C a 100 ˚C , mas, 

após 100 ̊ C, a taxa de corrosão manteve-se estável. A análise das incrustações 

formadas no aço 13 Cr mostrou que, de 60 ˚C a 100 ˚C, essas incrustações eram 

porosas e finas, mas tornavam-se compactas acima de 100 ˚C.  Os principais 

componentes dessas incrustações foram FeCO3 e Cr2O3. (24) 

Já Amaya, Kondo e Hirata avaliaram o efeito dos elementos de liga Cr e 

Mo na resistência à corrosão de aços inoxidáveis supermartensíticos 13 Cr em 

ambiente contendo CO2. As amostras usadas por eles foram um aço 

supermartensítico 13 Cr convencional (composição em % m/m: 0,21 % C; 0,46 % Si; 

0,52 % Mn; 0,015 % P; 0,001 % S; 12,84 % Cr; 0,02 % Mo; 0,12 % Ni; 0,001 % Ti e 
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85,813 % Fe), um aço supermartensítico 13 Cr (composição em % m/m: 0,007 % C; 

0,423 % Si; 0,35 % Mn; 0,020 % P; 0,001 % S; 12,20 % Cr; 2,01 % Mo; 6,05 % Ni; 

0,74 % Ti e 85,813 % Fe) e dois aços supermartensíticos modificados, chamados 

por eles de M1 (composição em % m/m: 0,007 % C; 0,26 % Si; 0,67 % Mn; 0,004 % 

P; 0,001 % S; 12,77 % Cr; 0,60 % Mo; 4,59 % Ni; 0,055 % Ti e 81,043 % Fe) e M2 

(composição em % m/m: 0,010 % C; 0,19 % Si; 0,72 % Mn; 0,013 % P; 

0,001 % S; 12,92 % Cr; 0,77 % Mo; 5,26 % Ni; 0,079 % Ti e 80,037 % Fe), sendo 

M1 e M2 produzidos pelos autores. Foram feitos experimentos de perda de massa 

por 336 h em autoclave com pressão parcial de CO2 de 3 MPa, temperatura de 

175 ˚C, em solução de NaCl 25 %m/v e pH 3,0; bem como PLP com velocidade de 

varredura de 0,333 mV s-1. A estabilidade do filme passivo foi avaliada pelas 

densidades de corrente crítica de passivação em meio de 0,5 mol L-1 H2SO4 + 

0,01 mol L-1 KSCN. Também foram feitos experimentos na presença de H2S. Os 

resultados mostraram que a taxa de corrosão em ambiente de CO2 a elevadas 

temperaturas é reduzida com o aumento da porcentagem efetiva de Cr. Além disso, 

a resistência à corrosão por pites foi melhorada pela adição de Mo (estabiliza filmes 

passivos) em porcentagem em massa maior que 0,25 %. (25) 

Hara e colaboradores analisaram o efeito dos elementos de liga C, N, Ni, 

Cu e Mo na corrosão por CO2 de aços contendo de 13 a 20 % de Cr. Esses aços 

passaram por tratamentos térmicos e foram submetidos a um procedimento 

denominado pelos autores de teste de corrosão. A solução de trabalho foi água 

simulada de oceano com CO2 a pressão parcial de 4 MPa, por 96 h, com a 

temperatura variando de 150 ̊ C a 200 ˚C.  Foram feitos, ainda, ensaios de perda de 

massa em autoclave, em que a solução foi desaerada pelo borbulhamento de N2 

antes de se introduzir o CO2 no sistema. Também foram utilizadas as técnicas de 

PLP (v = 0,167 mV s-1) e EIE, com amplitude de perturbação de 5 mV, tanto em 

relação ao Eca quanto a um potencial de -500 mV v.s. Ag/AgCl/Cl-(KCl 0,1 mol L-1) e 

intervalo de frequências de 10-2 a 104 Hz. A caracterização da superfície foi feita por 

MEV após o teste de corrosão. Entre os resultados, vale destacar que eles 

observaram que uma redução na quantidade de C e um aumento na de Cr, Mo e Ni 

melhorou a resistência à corrosão nas condições estudadas. (26) 
A aplicação de materiais mais resistentes à corrosão que o aço carbono 

em detrimento do uso de inibidores de corrosão é favorecida quando as condições 
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do meio inviabilizam a utilização desses inibidores, como sistemas em que é difícil 

controlar a composição e quando as temperaturas a que o sistema é submetido 

levam à perda de estabilidade por parte dos inibidores. (27) Nesse âmbito, aços Cr-

Mo tem extensa aplicação devido a sua alta resistência à corrosão. (28) Nesse tipo 

de material, o Cr tem a função de aumentar a resistência à corrosão e o Mo aumenta 

a resistência à fluência, a resistência mecânica em altas temperaturas e, ainda, a 

resistência à corrosão por pites. (29; 30) 

No Brasil, a liga comercialmente denominada de P9, Fe-9Cr-1Mo, tem 

larga aplicação na indústria petrolífera. De fato, durante alguns anos, utilizou-se 

diferentes ligas ferríticas contendo 9% de Cr, contudo, seu desempenho é 

comprometido por corrosão sob tensão, fazendo com que materiais martensíticos 

com teores de 12% ou mais de Cr começassem a ser utilizados. (27) O problema é 

que teores de 12% de Cr aumentam consideravelmente os custos da utilização 

desse tipo de material. Assim, é crescente a busca de novos materiais com 

diferentes percentagens de Cr, Mo e outros elementos de liga para diversas 

aplicações, inclusive para a indústria petrolífera. (28) 

Em vista disso, na tentativa de melhorar a resistência à corrosão da liga 

P9, foi desenvolvida pelo Laboratório de Caracterização de Materiais (LACAM) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) uma liga experimental com 9 % de Cr e 

5 % de Mo. 

Por se tratar de uma liga experimental, não há trabalhos na literatura 

avaliando a resistência desse aço quando submetido a ambientes de corrosão por 

CO2. Mesmo em relação à liga comercial P9, não há registros desse tipo de estudo 

em meio aquoso. 

Assim, devido à baixa resistência do aço carbono quando submetido a 

condições de corrosão por CO2, vastamente reportada na literatura, bem como à 

limitada aplicação de inibidores de corrosão, além das propriedades que a adição de 

Cr e Mo como elementos de liga conferem a materiais à base de Fe, é que se 

propõe estudar o comportamento de ligas ferríticas Cr-Mo frente à corrosão por CO2 

no presente trabalho. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo geral 
 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar a influência do teor de Mo na 

resistência à corrosão de ligas Fe-Cr-Mo em meio aquoso saturado de CO2, 

avaliando a liga experimental E como um possível material de substituição para a 

liga comercial P9. 

2.2 Objetivos específicos 
 

Avaliar a resistência à corrosão por CO2 do aço carbono 1020 e das ligas 

Fe-Cr-Mo em água artificial de tanque de armazenamento de petróleo saturada com 

CO2, utilizando EIE e monitoramento do Eca ao longo do tempo de imersão, bem 

como PLP. 

Caracterizar a superfície eletródica e os produtos de corrosão nela 

depositados por MEV, bem como identificar esses produtos por espectroscopia 

RAMAN. 
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3 Experimental 
 
3.1 Preparação das amostras das ligas P9 e E 

 

A liga comercial P9 (Fe-9Cr-1Mo) foi cedida pela PETROBRÁS e utilizada 

da forma como recebida, ou seja, sem solubilização prévia, para conservar suas 

propriedades originais. Assim, cortaram-se pedaços de tamanho adequado para 

posterior embutimento em resina cristal. Fez-se o contato elétrico com fio rígido de 

cobre. Essas amostras foram lixadas com lixas de carbeto de silício até a gramatura 

de 1200 antes dos experimentos eletroquímicos. 

A liga experimental E (Fe-9Cr-5Mo), teve de passar por um processo de 

solubilização de precipitados para garantir que o material de partida seria constituído 

apenas da matriz ferrítica da liga. Dessa forma, a liga E foi tratada em forno tipo 

mufla, a temperatura de 1030ºC por 20 minutos, seguido de resfriamento em água 

até a temperatura ambiente. Escolheu-se esta temperatura de solubilização a partir 

da análise computacional feita por Herculano utilizando o programa 

THERMOCALC®. Somente após esse tratamento é que os corpos de prova foram 

cortados, embutidos e lixados conforme descrito para a liga P9. (31) 

A composição da liga comercial P9 e da ligas experimental E obtida por 

espectroscopia de emissão ótica encontra-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Composição química percentual obtida e denominação das ligas  

Fe-Cr-Mo 

Liga C Mn Si Cr Mo Fe 

P9 (Fe-9Cr-1Mo) 0,05 0,39 0,45 8,30 0,90 90,04 

E (Fe-9Cr-5Mo) 0,03 0,37 0,34 9,50 5,30 84,46 

Fonte: Adaptado de Luís Flávio Gaspar Herculano (2011). (31) 
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3.2 Estudos eletroquímicos do aço carbono 1020 e das ligas P9 e E 
 

Os eletrodos de trabalho foram feitos a partir de tarugos cilíndricos de aço 

carbono 1020, cuja composição química nominal recomendada pela norma ABNT 

NBR 87: 2000 encontra-se na Tabela 2, com área geométrica exposta de 1,93 cm² e 

cubos das ligas P9 e E, com área geométrica exposta em torno de 1 cm² embutidas 

em resina epóxi e com contato elétrico através de um fio de cobre. 

 

Tabela 2 – Composição química nominal do aço carbono 1020 

Elemento C Mn P S Fe 

% massa 0,18 – 0,23 0,30 – 0,60 0,040 máx. 0,050 máx. balanço 
Fonte: Adaptado de ABNT NBR 87: 2000. (32) 

Os estudos eletroquímicos foram realizados em um potenciostato 

PGSTAT 302 N da marca Autolab, utilizando-se o arranjo de três eletrodos, sendo o 

eletrodo auxiliar uma rede de platina e Ag/AgCl/Cl- (KCl saturado), o de referência. 

Foi utilizada uma célula de camisa, termostatizada com um banho ultratermostático 

Cienlab. Além disso, a célula continha uma entrada de N2, outra de CO2, uma saída 

de gás e um eletrodo combinado de pH conectado a um pHmetro HANNA pH 21.  O 

desenho esquemático da célula eletroquímica encontra-se na Figura 1. 

 

Figura 1 – Desenho esquemático da célula eletroquímica 

utilizada nos experimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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O eletrólito suporte utilizado foi água artificial de tanque de 

armazenamento de petróleo, cuja composição encontra-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Composição da água artificial de tanque de armazenamento de petróleo 

utilizada nos experimentos 

Íons Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- HCO3
- SO4

2- 

C (mg L-1) 408 2134 29439,44 33268 425 408 
Fonte: Adaptado de Laboratório de Corrosão e Proteção do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(2007). (6) 
 

Antes de cada estudo eletroquímico, a água artificial descrita na Tabela 3 

foi desaerada com N2 por 30 min. Em seguida, diminuía-se a vazão desse gás e 

elevava-se o capilar para que ficasse sobre a solução, mas ainda dentro da célula. 

Isso era feito para evitar a contaminação por O2 do ar. Em seguida, fazia-se o 

borbulhamento de CO2 até a estabilização do pH em 5,3 ± 0,2, garantindo a 

saturação da solução. Então, diminuía-se a vazão do CO2 e deixava-se o capilar 

ainda dentro da solução para que a condição de saturação fosse mantida. 

Foram realizados experimentos de PLP, após tempo de estabilização de 

Eca de 1 h. O intervalo de potencial foi de -0,6 a 1 V em relação ao Eca obtido durante 

o tempo de estabilização. A velocidade de varredura foi de 1 mV s-1. 

Os experimentos de EIE foram realizados com faixa de freqüências de 

40 kHz a 4 mHz e amplitude de 5 mV, ao longo do tempo, durante 168 h (7 dias) de 

imersão. Os diagramas foram obtidos após 2 h, 24 h, 48 h, 72 h, 96 h, 120 h, 144 h e 

168 h de imersão. 

 

3.3 Caracterização da superfície do aço 1020 e das ligas P9 e E 
 

Foram feitas micrografias em um Microscópio Eletrônico de Varredura, 

marca Phillips, modelo XL30, antes e após 168 h de imersão no eletrólito. Os 

aumentos utilizados foram 100 x, 500 x e 1000 x e foram obtidas micrografias do 

centro e das bordas das amostras. 

A espectroscopia RAMAN também foi feita após esse período de imersão 

para a identificação dos produtos de corrosão. Para tanto, foram selecionadas 

diferentes áreas da superfície para aquisição dos espectros. 
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4 Resultados e discussão 
 

O monitoramento do pH da água artificial de tanque de armazenamento 

de petróleo ao longo do tempo mostrou que há uma diminuição do pH com o 

borbulhamento de CO2, conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 – Variação do pH da água artificial de 

tanque de armazenamento de petróleo com o 

tempo de borbulhamento de CO2, durante 

60 min, após deaeração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Este trabalho. 

 

De acordo com a Figura 2, há uma variação abrupta do pH no início do 

borbulhamento de CO2, indo de valores próximos a 8 para 6. Após os primeiros  

10 min, tem-se uma variação menos pronunciada e, com 45 min de borbulhamento, 

observa-se que os valores tendem a se estabilizar em torno de 5,3. Por isso, no 

procedimento experimental, foi escolhido o tempo de 45 min de borbulhamento de 

CO2 antes de conduzir os experimentos de PLP e EIE. 

O comportamento observado na Figura 2 é atribuído à formação de 

H2CO3 pela solubilização do CO2 na água, conforme a Equação 1. Além disso, o 

valor do pH obtido está em conformidade com o valor encontrado por Anselmo e 

colaboradores, bem como o perfil encontrado segue o mesmo comportamento. 
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Segundo esses autores, essa estabilização nos valores de pH garante a saturação 

da solução com o CO2. (23) 

Para melhor compreensão do monitoramento do Eca, das curvas de PLP e 

dos diagramas de EIE, optou-se por discutir antecipadamente os dados obtidos por 

MEV e RAMAN. Dessa forma, a Figura 3 mostra as micrografias obtidas para o aço 

1020 e as ligas P9 e E antes e após 168 h de imersão em água artificial de tanque 

de armazenamento de petróleo saturada com CO2. Consecutivamente, tem-se a 

Tabela 4, que contém os números de onda experimentais, bem como os 

encontrados na literatura e as atribuições feitas para o aço 1020 e as ligas P9 e E, 

após 168 h de imersão em água artificial de tanque de armazenamento de petróleo 

saturada com CO2. 

Na Figura 3, as micrografias obtidas antes da imersão mostram as 

superfícies das amostras apenas com as ranhuras oriundas do lixamento, como é 

esperado. Após 168 h de imersão, observa-se que a superfície do aço carbono está 

completamente recoberta, sem indícios das ranhuras do lixamento, indicando que a 

superfície do aço foi corroída.  

De acordo com Nesic e Thevenot, em sistemas aquosos contendo CO2 

com pH > 5, a temperatura ambiente (para eles, em torno de 22 ºC), há uma 

predominância do recobrimento da superfície do aço por OH- em detrimento do CO2. 

(33) Assim, de acordo com esses autores, o mecanismo da corrosão do Fe é: 

 

𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) ⇌ 𝐹𝑒𝐶𝑂2 𝑎𝑑 (8) 

𝐹𝑒𝐶𝑂2 𝑎𝑑 + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇌ 𝐹𝑒𝐶𝑂2𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝐻𝑎𝑞+ + 𝑒− (9) 

𝐹𝑒𝐶𝑂2𝑂𝐻𝑎𝑑 → 𝐹𝑒𝐶𝑂2𝑂𝐻𝑎𝑑+ + 𝑒− (10) 

𝐹𝑒𝐶𝑂2𝑂𝐻𝑎𝑑+ + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇌ 𝐹𝑒𝐶𝑂2(𝑂𝐻)2 𝑎𝑑 + 𝐻𝑎𝑞+  (11) 

𝐹𝑒𝐶𝑂2(𝑂𝐻)2 𝑎𝑑 ⇌ 𝐹𝑒𝐶𝑂2(𝑂𝐻)2 𝑠𝑜𝑙 (12) 

𝐹𝑒𝐶𝑂2(𝑂𝐻)2 𝑠𝑜𝑙 + 2𝐻𝑎𝑞+ ⇌ 𝐹𝑒𝑎𝑞2+ + 𝐻2𝐶𝑂3 𝑎𝑞 + 𝐻2𝑂(𝑙) (13) 

Ainda de acordo com esses autores, a etapa representada pela Equação 

10 é a etapa determinante da velocidade da reação de corrosão do Fe nesse meio. 

Em outro trabalho, Nesic, comenta que, para que ocorra a precipitação de FeCO3, a 

solubilidade desse sal deve ser excedida. Contudo, segundo ele, a temperatura 
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ambiente, essa precipitação é muito lenta, levando à formação de incrustações não 

protetoras, mesmo quando há um grande excesso de íons Fe2+ e CO3
2-. (11) 

Zhang e Cheng, estudando a corrosão localizada do aço carbono API X65 

em água de formação saturada com CO2, afirmaram que, após 240 h de imersão na 

solução, a 30 ºC, as micrografias obtidas por MEV mostraram que quase não houve 

formação de incrustações e foi observado que a superfície do aço estava corroída, 

comportamento semelhante ao observado no presente trabalho. (4) 

Ao se observarem as espécies químicas identificadas por RAMAN para o 

aço carbono na Tabela 4, percebe-se que não há indícios da precipitação de 

carbonatos, mas apenas de [Fe(H2O)4Cl2]2+, [Fe(H2O)5]2+ ou [Fe(H2O)4]2+, bem como 

da formação de compostos contendo ligações Fe-OH. Isso está em conformidade 

com o que já foi exposto.  

As micrografias obtidas para a liga P9 (Fe-9Cr-1Mo) após 168 h de 

imersão no eletrólito exibem uma superfície completamente distinta da do aço 

carbono 1020. Na P9, os produtos de corrosão estão heterogeneamente distribuídos 

na superfície da liga e ainda é possível ver a matriz da liga com as ranhuras do 

lixamento mais suaves, devido à dissolução do material. Além disso, há muitos 

pontos brilhantes, inclusive alguns com formas geométricas retangulares bem 

definidas, sendo possíveis indicativos da precipitação de sais, como FeCO3, 

conforme destaque em amarelo. Guo e colaboradores, estudando aços contendo  

2 – 3 %m Cr obtiveram morfologias semelhantes às encontradas para a liga P9 no 

presente trabalho, após seus experimentos de impedância. (21) 

A espectroscopia RAMAN confirma a presença de carbonatos, bem como 

de compostos contendo ligações Fe-OH, ligações O-Mo-O, além de Cr2O3. De fato, 

uma alta porcentagem em massa de Cr pode favorecer a formação de incrustações 

protetoras e a presença de Mo pode estabilizar filmes passivos. Contudo, esse efeito 

não é muito pronunciado na liga P9, como será visto nos experimentos de 

impedância e polarização. (11; 22; 25; 26) Além disso, Guo e colaboradores 

propuseram que, na corrosão por CO2 de um aço contendo 2 %m Cr, forme-se, 

sobre o substrato, uma camada contendo FeCO3 e Cr(OH)3 amorfos, sobre a qual 

depositam-se cristais de FeCO3, o que, de certo modo, concorda com os resultados 

obtidos para a liga P9. (21) 
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Figura 3 – Micrografias obtidas por MEV, antes e após 168 h de imersão em água 

artificial de tanque de armazenamento de petróleo saturada com CO2 para o aço 

1020 e as ligas P9 e E: (A) antes da imersão, aumento de 1000 x; (B) após 168 h de 

imersão, aumento de 100 x; (C) após 168 h de imersão, aumento de 500 x;  

(D) após 168 h de imersão, aumento de 1000 x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Este trabalho. 
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Tabela 4 – Número de onda experimental (cm-1), número de onda encontrado na 

literatura (cm-1), bem como as espécies químicas atribuídas a esses números de 

onda e as referências utilizadas para fazer essas atribuições para os produtos de 

corrosão do aço carbono 1020, a liga comercial P9 e a liga experimental E após 

168 h de imersão em água artificial de tanque de armazenamento de petróleo 

saturada com CO2 

Número de onda 
experimental (cm-1) 

Número de onda 
literatura (cm-1) 

Atribuição Referência 

Aço carbono 1020 

256,24 260 [Fe(H2O)4Cl2]2+ (34) 

316,52 318 
[Fe(H2O)5]2+ ou 

[Fe(H2O)4]2+ 
(35) 

426,7 431 Fe2+ - OH  (35) 

656,4 655 ᵟFeOOH (36) 

P9 

220 220, 237, 230 FeOH (34) 

220 220 Mo-O-Mo (37) 

558 560 Cr2O3 (38) 

1068 1070 ν1 CO3
2- (34) 

E 

358 360 
MoO4  presente em 

FeMoO4 ou Fe2MoO4 
(36) 

358 358 
ν Mo-OH2 em 

βMoO3.H2O 
(39) 

731,6 729 MoO3.2H2O (39) 

1077 1078 CO3
2- (40) 

Fonte: Este trabalho. 
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Ainda em relação à Figura 3, tem-se, para a liga E (Fe-9Cr-5Mo), que os 

produtos de corrosão distribuem-se de maneira espaçada na superfície e ainda é 

possível observar ranhuras do lixamento, sendo que estas encontram-se 

suavizadas, indicando que houve corrosão. 

De acordo com a Tabela 4, os produtos de corrosão identificados por 

RAMAN para a liga E foram FeMoO4 ou Fe2MoO4, βMoO3.H2O, MoO3.2H2O e 

carbonatos. Como é possível notar, o Mo está presente na maioria dos compostos 

identificados. Essa forte presença de Mo nos produtos de corrosão da liga E leva a 

crer que deve ocorrer uma passivação estável do eletrodo, já que o Mo tem a 

propriedade de estabilizar filmes passivos. (25) De fato, isso foi confirmado pelos 

experimentos eletroquímicos. 

A Figura 4 mostra as curvas de PLP obtidas para o aço carbono 1020 e 

as ligas P9 e E, em água artificial de tanque de armazenamento de petróleo 

saturada com CO2, após tempo de estabilização de potencial de circuito aberto de 

1 h, com velocidade de varredura de 1 mV s-1. 

 

Figura 4 – Curvas de PLP obtidas para o aço 

carbono 1020 e as ligas P9 e E, em água artificial de 

tanque de armazenamento de petróleo saturada com 

CO2 a 25 ̊ C.  Tempo de estabilização de Eca = 1 h; 

v = 1 mV s-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Este trabalho. 
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Na Figura 4, tem-se, primeiramente que o potencial de corrosão do aço 

carbono 1020 é menos nobre que o das ligas Fe-Cr-Mo, como é esperado. 

No ramo catódico de todas as curvas da Figura 4, há um desvio do 

comportamento de Tafel. Isso é comum quando mais de uma reação de redução 

acontece. (41) De acordo com Yin (17), as reações de redução que ocorrem nesse 

meio são: 

 

2H2CO3 (aq) + 2e− → H2 (g) + 2HCO3 (aq)
−  (14) 

2HCO3 (aq)
− + 2e− → H2 (g) + 2CO3 (aq)

2−   (15) 

2H(aq)
+ + 2e− → H2 (g)  (16) 

Assim, justifica-se o perfil encontrado para o ramo catódico das curvas de 

polarização. 

Analisando o ramo anódico, tem-se, para o aço carbono 1020, que, em 

todo o intervalo de potencial, há dissolução ativa do Fe, assinalada como a letra a na  

Figura 4, com densidades de corrente variando de 1,0 x 10-4 A cm-2 a 

7,0 x 10-2 A cm-2.  Nas ligas Fe-Cr-Mo, obteve-se um comportamento de passivação 

no ramo anódico, mais acentuado quanto maior a porcentagem em massa do Mo. 

Dessa forma, a liga P9 apresenta, na região a, um comportamento ativo, seguido por 

uma discreta passivação em b e, por fim, ocorre a quebra da passivação com a 

dissolução ativa do material em c. Para a liga E, após o potencial de corrosão, há 

uma discreta região ativa representada por a, seguida por uma região de passivação 

representada por b. As densidades de corrente para a liga E nessa região de 

passivação têm valores em torno de 7,0 x 10-6 A cm-2, uma ordem de grandeza 

menores que as da liga P9, por volta de 8,5 x 10-5 A cm-2. Além disso, o intervalo de 

passivação apresentado pela liga E é de cerca de 320 mV, enquanto que o da liga 

P9 é de apenas 100 mV. Isso comprova que o aumento na porcentagem em massa 

de Mo no aço levou à formação de uma incrustação mais estável e com caráter 

protetor. (25 – 26) (25; 26) 

Sugimoto e colaboradores estudaram o comportamento eletroquímico de 

ligas Fe-Cr-Mo em meio ácido, mantendo a porcentagem em massa de Cr constante 

em 18 % e variando a porcentagem de Mo de 0, 2, 5 e 10 %. (42) Como no presente 
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trabalho, eles também observaram que o aumento da porcentagem de Mo no 

material aumentou o intervalo de potenciais do domínio passivo no ramo anódico. 

Singh e Upadhyay afirmam que o Mo forma MoO4
- prontamente, que é 

incorporado ao filme de óxidos, tornando esse filme mais protetor. Isso está em 

acordo com os resultados obtidos por RAMAN no presente trabalho, conforme a 

Tabela 4. Além disso, em seu estudo, eles observaram, nas curvas de polarização, 

comportamento semelhante ao encontrado no presente trabalho para um aço  

9Cr-1Mo em meio ácido. (43) 

A Tabela 5 mostra os valores de resistência à polarização (Rp) calculados 

para os materiais em estudo a partir das curvas de polarização. 

 

Tabela 5 – Valores de Rp (Ω cm²) calculados a partir das curvas de polarização para 

o aço carbono 1020 e as ligas P9 (Fe-9Cr-1Mo) e E (Fe-9Cr-5Mo) 

 

Material Rp (Ω cm²) 

Aço 1020 337 

P9 (Fe-9Cr-1Mo) 2800 

E (Fe-9Cr-5Mo) 8429 
Fonte: Este trabalho. 

 

De acordo com a Tabela 5, o aumento na porcentagem em massa de Mo 

no aço levou a um aumento no valor de Rp, mostrando que houve um aumento da 

resistência à corrosão por CO2 dos materiais estudados. Pode-se notar também que 

o valor de Rp calculado para a liga E é quase quatro vezes o valor calculado para 

P9, mostrando que o aumento nessa resistência é bastante considerável. 

A Figura 5 mostra diagramas de EIE para o aço carbono em água artificial 

de tanque de armazenamento de petróleo saturada com CO2 a 25 ºC ao longo do 

tempo de imersão. 
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Figura 5 – Diagramas de Nyquist para o aço carbono 1020 em água artificial de 

tanque de armazenamento de petróleo saturada de CO2 a 25 ˚C ao longo do tempo 

de imersão: 2 h, 24 h, 96 h e 168 h; f = 40 kHz a 4 mHz, a = 5 mV. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fonte: Este trabalho. 

 

Os diagramas da Figura 5 mostram que, para o aço carbono 1020, há a 

formação de um arco capacitivo em regiões de frequências alta e intermediária, além 

da formação de um indutivo nos pontos a baixas frequências. A presença desse arco 

capacitivo na representação de Nyquist pode ser associada à capacitância da dupla 

camada elétrica, enquanto que o arco indutivo pode ser associado à adsorção de 

produtos de corrosão na superfície eletródica. Voltando ao mecanismo proposto por 

Nesic e Thevenot, pode-se dizer que a formação desse arco indutivo está associada 

à adsorção de FeCO2OHade/ou FeCO2OHad
+ , conforme as Equações 9 e 10. (33) 

Observa-se, ainda, que, durante todo o intervalo de tempo do estudo, o 

valor da impedância não se altera significativamente. Além disso, também é possível 

notar que, para o aço carbono, a frequência máxima (fmáx) diminui ao longo do 

tempo. Como a fmáx é inversamente proporcional ao tempo de resposta do circuito  

(f = 1/ t), valores menores de frequência implicam maiores tempos de resposta do 

circuito. (44) Em termos de reação eletroquímica, isso significa dizer que, com o 

passar do tempo, a cinética da reação torna-se mais lenta. Esse fenômeno pode ser 
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associado à presença de produtos de corrosão na região de interface, que podem 

dificultar a difusão das espécies agressivas até a superfície eletródica. 

A Figura 6 mostra as representações de Bode para o aço carbono em 

água artificial de tanque de armazenamento de petróleo saturada com CO2 a 25 ˚C 

ao longo do tempo de imersão. Elas revelam um único processo para o aço carbono 

durante todo o intervalo de imersão. Esse processo pode ser associado à dissolução 

do Fe, já que se trata de um aço carbono. Também se observa um deslocamento 

nos valores de frequência. Isso indica que a dissolução do Fe vai se tornando mais 

lenta ao longo do tempo de imersão, de maneira similar ao que foi observado nos 

diagramas de Nyquist. Pode-se dizer, ainda, que o perfil apresentado pelas 

representações de Bode para o aço carbono 1020 assemelha-se ao perfil teórico de 

um sistema eletroquímico em que não ocorre passivação. (44) Assim, os resultados 

de impedância concordam com os de PLP, em que o ramo anódico apresentou 

apenas a dissolução ativa do Fe. Adicionalmente, infere-se que os produtos de 

corrosão não oferecem proteção efetiva à superfície do aço carbono 1020.  
 

Figura 6 – Representações de Bode para o aço carbono 1020 em água artificial 

de tanque de armazenamento de petróleo saturada de CO2 a 25 ºC ao longo do 

tempo de imersão: 2 h, 24 h, 96 h e 168 h; f = 40 kHz a 4 mHz, a = 5 mV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Este trabalho. 
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A Figura 7 mostra os diagramas de Nyquist obtidos para a liga comercial 

P9 em água artificial de tanque de armazenamento de petróleo saturada com CO2 a  

25 ºC ao longo do tempo de imersão. Observa-se que, nas primeiras duas horas de 

imersão, há apenas um arco capacitivo em frequências altas e intermediárias, 

indicado por a e um região linear indicada por b, cujo ângulo de inclinação em 

relação ao eixo real varia entre 30 ̊ e 35 ˚. Ao longo do tempo de im ersão, o arco a 

torna-se mais proeminente, enquanto que a região b torna-se menos evidente. A 

presença de um trecho retilíneo formando um ângulo de 45 ̊ com o eixo real indica 

que o processo corrosivo ocorre sob controle parcial ou total de transporte de massa 

por difusão linear semi-infinita. (41) Apesar dos ângulos obtidos não chegarem a  

45 ˚, deve-se levar em conta que este é um valor teórico e que, experimentalmente, 

pode sofrer desvios. Assim, é possível dizer que o processo corrosivo da liga P9, 

provavelmente, ocorra sob controle, pelo menos parcial, de difusão. 

 

Figura 7 – Diagramas de Nyquist obtidos para a liga comercial P9 em água artificial 

de tanque de armazenamento de petróleo saturada de CO2 a 25 ºC ao longo do 

tempo de imersão: 2 h, 24 h, 96 h e 168 h; f = 40 kHz a 4 mHz, a = 5 mV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Este trabalho. 

 

Ainda na Figura 7, observa-se, a partir de 24 h de imersão, um ombro em 

regiões de altas frequências, indicado pela letra c. Contudo, nos diagramas não fica 
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claro se realmente trata-se de outro processo. Na verdade, se a taxa de uma das 

reações de um processo corrosivo que ocorre em duas etapas for muito diferente da 

outra, uma delas poderá não aparecer nítida na representação do plano complexo. 

Nesse caso, é mister recorrer às representações de Bode. (41) 

A Figura 8 mostra as representações de Bode para a liga comercial P9 ao 

longo de 168 h de imersão em água artificial de tanque de armazenamento de 

petróleo saturada com CO2 a 25 ˚C. Pode-se observar que, para as primeiras 2 h, há 

apenas um ângulo de fase máximo na representação de Bode para a liga P9. A 

partir de 24 h de imersão, pode-se identificar a presença de um segundo máximo na 

representação do ângulo de fase. Além disso, ao longo do tempo de imersão, o 

segundo processo vai ficando mais definido. Também são observados dois 

processos na representação de |Z|, sendo esse perfil característico de sistemas em 

que o processo corrosivo inclui adsorção, que pode sugerir a formação de produtos 

de corrosão insolúveis na superfície eletródica, como pode ser confirmado pelos 

resultados do RAMAN. (41) O processo identificado como a, presente desde as 

primeiras duas horas de imersão, pode ser associado à dissolução do Fe, pois 

ocorre na mesma região que o processo apresentado pelo aço carbono, conforme a 

Figura 6. O segundo processo, denominado como b, poderia estar associado à 

formação de Cr2O3 e/ou alguma espécie contendo ligações O-Mo-O, como o 

RAMAN sugere. A frequência máxima associada ao processo b é bem maior que a 

do processo a, indicando que apresenta cinética mais rápida, o que justifica seu 

mascaramento nos diagramas de Nyquist. (41) Além disso, essa cinética mais rápida 

reforça a ideia de que esse processo esteja associado à formação de produtos 

contendo Mo, levando em consideração o pensamento de Singh e Upadhyay de que 

a presença de Mo no aço leva à pronta formação de MoO4
-. (43) Além disso, pode-

se perceber que o perfil apresentado desvia-se do perfil teórico de um sistema 

eletroquímico sem passivação e aproxima-se mais do de um sistema em que ocorre 

este fenômeno, o que condiz com as curvas de PLP. (44) 
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Figura 8 – Representações de Bode para a liga P9 em água artificial de tanque 

de armazenamento de petróleo saturada de CO2 a 25 ˚C ao longo do tempo de 

imersão: 2 h, 24 h, 96 h e 168 h; f = 40 kHz a 4 mHz,  a = 5 mV. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Este trabalho. 

 

A Figura 9 apresenta os diagramas de Nyquist obtidos para a liga E ao 

longo de 168 h de imersão em água artificial de tanque de armazenamento de 

petróleo saturada com CO2 a 25 ̊ C.  Os diagramas de Nyquist obtidos para a liga E 

exibem apenas um arco capacitivo na região de frequências altas e intermediárias, 

para tempos de imersão de 2 e 24 h. Com 96 h de imersão, há um indício da 

formação de um segundo arco, indicado por b, mas não se pode afirmar que isso 

acontece baseando-se apenas nesse diagrama, devendo-se recorrer às 

representações de Bode. 
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Figura 9 – Diagramas de Nyquist obtidos para a liga experimental E em água 

artificial de tanque de armazenamento de petróleo saturada de CO2 a 25 ºC ao longo 

do tempo de imersão: 2 h, 24 h e 168 h; f = 40 kHz a 4 mHz, a = 5 mV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Este trabalho. 

 

Moreira e colaboradores, comparando o comportamento frente à corrosão 

por CO2 dos aços inoxidáveis 13 Cr e 13Cr5Ni2Mo, observaram que a impedância 

medida para o aço que continha 2 %m de Mo sempre apresentou um arco capacitivo 

de valor muito elevado, assim como ocorreu para a liga E no presente trabalho. (18) 

Além disso, Hara e colaboradores também fizeram medidas de PLP e EIE e viram 

que um aumento na %m de Mo melhorou a resistência à corrosão por CO2. (26)  

A Figura 10 (A) mostra o monitoramento do Eca, bem como os valores de 

Rtc calculados a partir dos diagramas de Nyquist, ao longo de 168 h de imersão para 

o aço carbono 1020 e as ligas Fe-Cr-Mo na solução de trabalho a 25 ˚C.  Vale 

ressaltar que os valores de Rtc que faltam para a liga E são aqueles em que os perfis 

apresentados pelos diagramas impossibilitaram a aquisição dos dados necessários. 

Sendo assim, observa-se que o Eca das ligas P9 (-0,47 V) e E (-0,37 V) são mais 

nobres que o do aço carbono 1020 (-0,66 V) para todo o intervalo de imersão. O Eca 

do aço carbono 1020 permaneceu praticamente constante durante as 168 h. No 

caso da liga P9, houve uma constância nos valores nas primeiras 24 h, seguido de 

um deslocamento no sentido negativo até 96 h e de uma tendência à estabilização 
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após esse período. Já para a liga E, houve um deslocamento no sentido positivo nas 

primeiras 24 h. Depois, houve um deslocamento no sentido negativo entre 24 e 48 h, 

seguido de um novo deslocamento no sentido positivo até 96 h. Por fim, houve uma 

tendência à estabilização após 120 h de imersão. Os valores de Rtc para o aço 

carbono 1020 permaneceram aproximadamente constantes durante as 168 h de 

imersão, aumentaram de maneira pouco acentuada para a liga P9 e tiveram 

aumento considerável no caso da liga E. De acordo com Han e colaboradores, 

quando há passivação em um eletrodo, há um aumento na resistência 

acompanhado de um aumento no Eca. (45) No caso do aço carbono 1020, isso não 

acontece. Na liga P9, ocorre de maneira bem discreta. Mas, na liga E, esse 

fenômeno é bastante pronunciado. Isso confirma a maior estabilidade no filme 

passivo formado na superfície da liga E, já mostrada pelas curvas de PLP. 

Adicionalmente, comparando esses resultados com a caracterização dos produtos 

de corrosão obtida por RAMAN, confirma-se a ideia de que o aumento na 

percentagem em massa de Mo aumenta a resistência à corrosão em ligas Fe-Cr-Mo 

pelo aumento da estabilidade dos filmes passivos formados e reforça-se a 

proposição de se utilizar a liga E em substituição à liga P9. 

A Figura 10 (B) mostra a relação entre os valores de Rtc, o material 

utilizado e o tempo de imersão. Nela, é possível perceber o quanto é significativa a 

diferença entre os valores de Rtc calculados para liga E em comparação à liga P9 e 

ao aço carbono 1020, uma vez que os Rtc calculados para estes últimos estão todos 

abaixo de 5,0 x 103 Ω cm2, enquanto que o menor valor de Rtc calculado para a liga 

E está em torno de 1,5 x 104 Ωcm2, ou seja, uma ordem de grandeza maior. Isso 

reforça ainda mais que a liga E pode ser usada em substituição à liga P9 em 

ambiente de corrosão por CO2. 
A Figura 11 mostra as representações de Bode para a liga E ao longo do 

tempo de imersão em água artificial de tanque de armazenamento de petróleo 

saturada com CO2 a 25 ˚C. 
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Figura 10 – (A) – Monitoramento do potencial de circuito aberto, Eca, e os 

valores da resistência à transferência de carga, Rtc, ao longo de 168 h de 

imersão em água artificial de tanque de armazenamento de petróleo 

saturada com CO2 a 25 ˚C para o aço carbono 1020 e as ligas  

P9 (Fe-9Cr-1Mo) e E (Fe-9Cr-5Mo); (B) – Relação entre os valores de Rtc, 

em Ω cm² ; o material utilizado, aço carbono 1020, liga P9 (Fe-9Cr-1Mo) e 

liga E (Fe-9Cr-5Mo); e o tempo de imersão em água artificial de tanque de 

armazenamento de petróleo saturada com CO2 a 25 ˚C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Este trabalho 
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Figura 11 - Representações de Bode para a liga E em água artificial de tanque de 

armazenamento de petróleo saturada de CO2 a 25 ̊C ao longo do tempo de 

imersão: 2 h, 24 h, 96 h e 168 h; f = 40 kHz a 4 mHz,  a = 5 mV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Este trabalho. 

 

Nas representações de Bode da Figura 11, tem-se que, nas primeiras 2 h 

de imersão, há apenas um máximo de frequência, identificado como a e, assim 

como para a liga P9, pode ser relacionado à dissolução do Fe, pois encontra-se na 

mesma região do máximo presente na representação do ângulo de fase do aço 

carbono. Entretanto, devido ao perfil largo apresentado, infere-se que, além da 

dissolução do Fe, deve haver outros processos acontecendo com velocidades 

semelhantes.  Esse máximo permanece presente ao longo de todo o intervalo de 

tempo de imersão, mas sofre um acentuado deslocamento para frequências 

menores já nas primeiras 24 h. Isso indica que a cinética de dissolução do Fe torna-

se mais lenta em tempos de imersão menores para a liga E do que para a liga P9, o 

que confirma que os produtos de corrosão formados nos experimentos feitos com a 

liga E são mais protetores que aqueles formados utilizando-se a liga P9. Essa 
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evidência está em total conformidade com o RAMAN, que indica que, na corrosão da 

liga E, houve a formação de diversos produtos contendo Mo, que, sabe-se, oferece 

eficaz proteção contra a corrosão por pites e estabiliza filmes de passivação, bem 

como está em concordância com os resultados de PLP, em que se observa um 

domínio passivo bem mais acentuado para a liga E do que para a P9. Vale salientar 

que os perfis apresentados pelas representações de Bode da liga E aproximam-se 

ainda mais do perfil teórico de um sistema eletroquímico em que ocorre passivação 

do que aqueles apresentados pela liga P9. (44)  
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5 Conclusão 
 

As curvas de polarização mostraram que o aumento da quantidade em 

massa de Mo de 1 % para 5 % nas ligas Fe-Cr-Mo estudadas levou a uma 

passivação mais estável da superfície eletródica. Para a liga P9 (Fe-9Cr-1Mo), a 

densidade de corrente de passivação apresentou valores em torno de 

8,5 x 10-5 A cm-2 contra 7,0 x 10-6 A cm-2 apresentados pela liga E. Além disso, o 

intervalo de potencial de passivação da liga P9 foi de 100 mV, enquanto que o da 

liga E foi em torno de 320 mV. 

Os valores de Rp calculados a partir das curvas de PLP mostraram um 

aumento na resistência à corrosão por CO2 com o aumento da % m de Mo. 

Os experimentos de espectroscopia de impedância eletroquímica 

mostraram que as impedâncias apresentadas pela liga E (2,0 x 104 Ω cm2) são, pelo 

menos, uma ordem de grandeza maiores que as do aço carbono 1020 

(3,0 x 102 Ω cm2) e da liga comercial P9 (2,0 x 103 Ω cm2). Além disso, as 

representações de Bode indicam que, na corrosão das ligas Fe-Cr-Mo estudadas, 

ocorre mais de uma reação de transferência de carga ao longo do tempo de imersão 

e que, quanto maior a porcentagem em massa de Mo, mais o perfil dessas 

representações aproximam-se do perfil teórico para um sistema eletroquímico em 

que ocorre passivação. 

A análise do monitoramento do Eca e dos valores de Rtc calculados a partir 

dos diagramas de Nyquist fortaleceram a ideia de que, na liga E, ocorre passivação 

na superfície eletródica. 

As micrografias obtidas por MEV mostraram que as ligas Fe-Cr-Mo 

apresentaram a superfície atacada de forma heterogênea, enquanto que, para o aço 

carbono, esse ataque foi homogêneo. Também foi possível observar a presença de 

cristais sobre produtos amorfos para a liga P9, característica também reportada na 

literatura para aços contendo Cr submetidos a corrossão por CO2. 

Os experimentos de espectroscopia RAMAN mostraram que os produtos 

de corrosão do aço carbono são constituídos principalmente por compostos 

contendo ligação Fe-OH, enquanto que os produtos das ligas P9 e E são 

constituídos por óxidos e carbonatos. A liga E apresentou predominância de óxidos 
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contendo Mo, confirmando o caráter passivante dos produtos formados em sua 

corrosão em ambiente contendo CO2. 

Assim, conclui-se que o aumento na porcentagem em massa de Mo de 

1 % para 5 % nas ligas Fe-Cr-Mo estudadas proporcionou à liga E características 

favoráveis o suficiente, do ponto de vista da corrosão por CO2, para fazer com que 

ela seja uma excelente substituta para a liga P9 usada comercialmente na indústria 

de exploração de petróleo. 
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