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RESUMO 

 

 Na indústria de óleo e gás, principalmente no ambiente de produção offshore, 

desafios referentes aos materiais usados nos equipamentos surgem frequentemente 

em razão das grandes profundidades alcançadas e em razão da alta complexidade 

do produto em questão, o petróleo. Sua extração e produção requerem cuidados 

especiais acerca da resistência à meios agressivos quimicamente sem abrir mão da 

resistência mecânica dos materiais convencionais.  

 Um desafio a ser vencido nessa interação entre fluido de produção e os materiais 

dos equipamentos é a corrosão, que surge em suas mais variadas formas. Técnicas 

de combate aos fatores que fomentam esse fenômeno são utilizadas, com destaque 

para a seleção de ligas resistentes à corrosão (Corrosion Resistant Alloys), por 

exemplo para atender as recentes descobertas jazidas de petróleo do pré-sal em 

2006.  

 Materiais nobres com alto teor de adição de elementos de liga, como os aços 

inoxidáveis superduplex SAF 2507 (UNS S32750) e a superliga de níquel Inconel 

718 (UNS N07718) são amplamente utilizados em meios altamente suscetíveis à 

corrosão. Embora esses materiais estejam em primeiro lugar nas seleções de 

projeto, sujeitos a normas API, requisitos de clientes, diversas linhas de pesquisa 

estão sendo desenvolvidas para substituir materiais altamente ligados por soluções 

mais economicamente viáveis.  

 O presente trabalho tem por objetivo realizar levantamento sobre o estado da arte 

acerca desses materiais utilizados na indústria de óleo e gás, suas aplicações e 

limitações. Ao final deste trabalho, será possível entender que uma solução híbrida 

entre as ligas comercialmente mais rentáveis e as ligas nobres, é uma das soluções 

para aplicações em ambientes corrosivos. 

 

Palavras-Chave: Ligas Resistentes à Corrosão; Inconel; Superduplex. 

 

 

  

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 In the oil and gas industry, especially in the offshore production environment, 

challenges related to the materials used in the equipment often arise due to the great 

depths reached along with the complexity of the product itself, crude oil. Its extraction 

and production requires special cares regarding aggressive chemical environments 

alongside with conventional materials' mechanical resistance. 

 A challenge to be overcame on this interaction between production fluid and 

equipment materials is corrosion, which arises in its most varied forms. Techniques 

to combat the factors that foment this phenomenon are used, with emphasis on the 

selection of corrosion resistant alloys, for example to meet the needs of the recent 

pre-salt oil fields discovery in 2006. 

 Noble materials with high alloying elements additions, like the superduplex 

stainless steel SAF 2507 (UNS S32750) and the nickel superalloy Inconel 718 (UNS 

N07718) are widely used on highly corrosion susceptible environments. Even though 

these materials are the firsts to be selected on project engineering, meeting 

standards requirements as API, client needs, many researches are being developed 

to replace highly alloyed materials for more economically viable solutions. 

 The present work has the purpose of researching the state of the art regarding the 

use of these materials on oil and gas industry, its applications and its restrictions. By 

the end of this dissertation, a hybrid solution between commercially rentable alloys 

and more noble alloys will come across as one of the solutions for applications on 

corrosive environments. 

 

 

 

Key-Words: Corrosion Resistant Alloys; Inconel; Superduplex. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONTEXTO 

 

 A indústria de óleo e gás tem fomentado diversas linhas de pesquisa a fim de 

encontrar materiais que sejam cada vez mais resistentes. Os equipamentos 

envolvidos na produção de petróleo, do poço até a refinaria, estão submetidos à 

meios agressivos de todas as maneiras possíveis, seja com ataques químicos que 

geram corrosão, até com solicitações mecânicas no fundo do mar. 

 Com a descoberta do pré-sal no Brasil nos últimos anos, os desafios ficaram cada 

vez maiores, já que os reservatórios de petróleo  possuem teores de CO2  muito 

maiores que  os reservatórios do pós-sal.  

 A literatura mostra que não é  possível atender a essa demanda com os aços 

carbono e ligas de baixa resistência  que atendem outras indústrias. Além disso, as 

ligas comercialmente aceitas pelas normas, que possuem desempenho satisfatório 

nas condições mencionadas, são soluções caras que podem inviabilizar 

determinados projetos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 A escrita deste tema tem como objetivos bem definidos os seguintes: 

• Apresentar as famílias das principais ligas do tipo resistentes à corrosão (CRA -

Corrosion Resistant Alloys) 

• Mostrar o desempenho dessas ligas nas condições mais adversas de serviço 

ácido (sour service) através de dados já existentes na literatura. 

• Fazer comparativo entre as ligas de acordo com suas propriedades e também 

vantagens e desvantagens. 

 As ligas resistentes à corrosão podem ser divididas em ligas ferrosas e não 

ferrosas, e possuem altos teores de elementos de adição em sua composição 

química.  
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 O maior desafio da indústria de óleo e gás atual é o trade-off entre alta resistência 

mecânica e à corrosão para atender aos requisitos de projeto e o custo de matéria-

prima  para  manter os equipamentos em preço competitivo no mercado. 

  

 Antes de selecionar ou qualificar ligas CRA, usando por exemplo a norma NACE 

MR0175, devem ser definidas, avaliadas e documentadas as condições de serviço 

às quais esses materiais podem estar expostos para cada aplicação. Dentro dessas 

exposições devem ser consideradas as intencionais e não intencionais, sendo a 

segunda opção resultado de possível falha dos métodos de proteção primária. 

 Fatores além das propriedades das ligas CRA devem ser levadas em 

consideração, como pressão parcial de H2S, pH, concentração de cloreto dissolvido, 

presença do elemento enxofre, temperatura, efeitos galvânicos, solicitações 

mecânicas e tempo de exposição à fase aquosa líquida. NACE MR0175 (2001) 

 Devido às profundidades de poços excedendo 1000m, materiais de alta 

resistência são requeridos em tubos de produção, tubing hangers e conexões 

tubulares. Normalmente esses poços são do tipo alta pressão e alta temperatura 

(HPHT - High pressure high temperature), onde as pressões de fundo de poço 

excedem 15.000 psi e 177ºC. Para tais aplicações, aços alta resistência, baixa liga 

não são adequados, abrindo espaço para o uso das ligas CRA. 

 O ferro (Fe) e sua liga mais comum, o aço, são fortemente suscetíveis a oxidação, 

corrosão em meios ácidos e também em ambientes de trabalho em altas 

temperaturas. Entretanto, existe um grupo de ligas de ferro que são conhecidas 

como aços inoxidáveis, são formadas por adições de Cromo (Fe-Cr) e habitualmente 

com adições de Níquel (Ni). Esse grupo possui alta resistência a corrosão, mas de 

acordo com COSTA E SILVA & Mei (1988) nenhum material é completamente 

inoxidável, e muita atenção deve ser dada a correta aplicação em meios corrosivos, 

podendo em alguns casos o aço carbono comum apresentar resultados superiores a 

um aço inoxidável. 

 No final do século XIX, as ligas ferro-cromo já eram usadas popularmente, porém 

sem a ciência de seu potencial como liga resistente à corrosão. Harry Brearley, um 

metalurgista de Sheffield - Inglaterra, descobriu os aços martensíticos em 1913 
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enquanto trabalhava em melhorar os aços para barril de rifle. LLEWELLYN & HUDD 

(1992) 

 SMITH (1993) descreve que uma adição de 5% de cromo (Cr) já acrescenta ao 

aço uma significativa resistência à corrosão, mas para que seja considerado aço 

inoxidável é necessário no mínimo uma adição de 12% de Cromo (Cr). Entretanto, 

publicações mais recentes na literatura consideram pelo menos 11% de adição de 

cromo LO et al. (2009). Essa adição é necessária para criar o efeito da passivação, 

que consiste na formação de uma camada fina de óxidos mistos como os de cromo, 

ferro e também outros elementos de liga. Essa camada é insolúvel, compacta e 

protege a superfície do material na qual é formada. Segundo Boniardi & Casaroli 

(2014) essa camada ainda tem outra importante propriedade: quando arranhada ou 

danificada, ela se regenera na superfície do material de forma espontânea, 

reintegrando imediatamente sua proteção à corrosão. Esse fenômeno é ilustrado na 

Figura 2.1. 

 

Figura 1.1- Regeneração da camada de proteção à corrosão (repassivação) 

após danificado uma parte da superfície do material inoxidável. 

Fonte: Boniardi & Casaroli (2014)  

 

 É importante destacar que o fenômeno ilustrado acima só acontece em meios 

favoráveis à repassivação, como o ar atmosférico, ambientes úmidos ou aquosos. 

Segundo OUTOKUMPU (2013), todos os tipos de corrosão que afetam os aços 

inoxidáveis estão relacionados com danos permanentes ao filme passivo. Portanto, 

fatores como ambiente químico, pH, temperatura e contaminação podem impedir a 

repassivação. 
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1.3 DEFINIÇÃO DE LIGAS CRA E SEU HISTÓRICO 

  

 Ligas resistentes à corrosão ( Corrosion Resistant Alloys )  geralmente incluem 

uma ampla faixa de ligas com adição de Fe-Ni-Cr-Mo-W e Ti que tendem à formar o 

filme passivo ilustra do na Figura 2.1. 

 Segundo Boniardi & Casaroli (2014), as quatro principais famílias de aços 

inoxidáveis são classificadas baseadas em suas microestruturas que possuem em 

temperatura ambiente, ou seja: martensítico, ferritíco, austenítico e austeno-ferríticos 

(duplex e superduplex). A Figura 2.2 abaixo separa as famílias de aços inoxidáveis e 

suas respectivas classificações. 

 

Figura 1.2- Famílias de aços inoxidáveis e suas classificações. 

Fonte : TAVARES (2015) 

 

 Há subcategorias nas classificações mostradas acima como por exemplo os aços 

inoxidáveis supermartensíticos, superausteníticos, superferríticos e os endurecíveis 

por precipitação (PH).  

 Já que a composição dos aços inoxidáveis, que são ligas ferrosas, se dá através 

da adição de diversos elementos de liga, é importante identificar qual o efeito de 

cada um deles para a formação da microestrutura à temperatura ambiente.  
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 Aços inoxidáveis possuem de 12 a 50% em peso de adição de elementos de liga. 

A adição desses elementos podem ser divididos naqueles que promovem, ou 

estabilizam, tanto a fase ferrítica como a austenítica. Lembrando que a martensita é 

um produto de transformação adifusional que se dá ao resfriar a liga a partir do 

campo austenítico. Lippold & Kotecki (2005). 

 Já que o Cromo (Cr) é o principal elemento de liga constituinte dos aços 

inoxidáveis, através do seu diagrama de fase Fe-Cr (Figura 2.3) é possível entender 

os efeitos ferritizantes ou austenitizantes das principais adições de elementos de 

liga. Segundo Boniardi & Casaroli (2014) aqueles que causam o fechamento da lupa 

austenítica, ou seja, ferritizantes, são eles: cromo, vanádio, silício, molibdênio, 

titânio, nióbio ou tungstênio. Já os austenitizantes são: níquel, magnésio, manganês, 

carbono ou nitrogênio. 

 

 

Figura 1.3 - Diagrama de fase Ferro-Cromo (Fe-Cr). 

Fonte: ASM-H.3 (1992) 

 

 Para identificar as microestruturas formadas à temperatura ambiente após rápido 

resfriamento, um diagrama de estruturas foi desenhado, originalmente por Shaeffler 
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e posteriormente modificado por outros pesquisadores (Figura 1.4). O objetivo é 

separar as estruturas metalúrgicas baseado nos elementos de liga presentes na 

composição química do aço inoxidável. Boniardi & Casaroli, (2014) 

 Segundo Pickering (1976), o efeito de elementos como titânio e nióbio é difícil de 

avaliar pois não são somente formadores de ferrita, mas também se combinam com 

os fomadores de austenita: carbono e nitrogênio, e os removem da solução. Esses 

efeitos podem ser resumidos no conhecido diagrama de Schaeffler (Figura 1.4), 

onde os conceitos de cromo equivalente (1) e níquel equivalente (2) são parâmetros 

para definição de microestrutura. 

• Cr equivalente = (%Cr) + 2(%Si) + 1,5(%Mo) + 5(%V) + 5,5(%Al) + 1,75(%Nb) 

+ 1,5(%Ti) + 0,75(%W)                 (1) 

• Ni equivalente = (%Ni) + (%Co) + 0,5(%Mn) + 0,3(%Cu) + 25(%N) + 30(%C)   

                         (2) 

 Nas equações (1) e (2) acima, os percentuais em parênteses representam a 

porcentagem em peso da adição daquele elemento na liga estudada. 

 

 

Figura 1.4 – Diagrama de Schaeffler para avaliação de microestruturas 

segundo composição química. 

Fonte: Boniardi & Casaroli (2014) 
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 Originalmente este diagrama foi construído para prever as microestruturas no 

metal de solda, ou seja, se aplica bem para os processos soldagem, mas não tão 

bem para outros processo de fabricação. 

 As ligas e superligas de níquel tem sido a opção  de projeto para  atender os 

requisitos mais desafiadores da indústria de óleo e gás atualmente, embora esse 

espaço no mercado seja disputado também com os aços inoxidáveis duplex, 

superduplex e até supermartensíticos. 

 Entretanto, em relação ao desempenho geral dessas ligas em operação, as ligas   

e superligas de níquel  possuem os melhores resultados. Na Tabela 1.1, seguem 

algumas das principais ligas CRA em uso no mercado. 

Tabela 1.1 -  Composição química de algumas ligas CRA. 

UNS Nome 
C 
(%) 

Cr 
(%) 

Ni 
(%) 

Mn 
(%) 

Si 
(%) 

P 
(%) 

S 
(%) 

Mo 
(%) 

Outros 
(%) PREN 

S30400 304 0,1 

18,0 
à 

20,0 

8,0 
à 

10,5 2 1   0,05     

18 à 

20 

S31600 316 0,1 

16,0 

à 18 

10,0 
à 

14,0 2 1 0,05 0,03 

2,0 
à 

3,0   

23 à 

28 

S43000 430 0,1 

16,0 

à 18   1 1 0,04 0,03     N/A 

S41000 410 0,2 

11,5 
à 
13,5   1 1 0,04 0,03     N/A 

S31803 2205 0 

21,0 
à 
23,0 

4,5 
à 
6,5 2 1 0,03 0,02 

2,5 
à 
3,5 

N: 0,08 
à 0,2 

31 à 
38 

S32750 2507 0 

24,0 
à 
26,0 

6,0 
à 
8,0 1,2 0,8 0,04 0,02 

3,0 
à 
4,0 

N: 0,24 
à 0,32 

38 à 
44 

N06625 625 0,1 

20,0 

à 
23,0   0,5 0,5 0,02 0,02 

8,0 

à 
10,0 Fe: 5,0  N/A 

N07718 718 0,1 

17,0 
à 

21,0 

50,0 
à 

55,0 0,4 0,4 0,02 0,02 

2,8 
à 

3,3 

B: 

0,006 N/A 

* (%) indicam o percentual máximo em peso, salvo as faixas de valores 
 

Fonte: NACE  MR0175 (2001) 
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 Além disso, indústria de óleo e gás offshore tem sido o principal motivador por 

trás do desenvolvimento e uso dos aços inoxidáveis duplex. Eles tem sido 

amplamente uados em linhas de fluxo de óleo e gás, risers, manifolds. FARRAR 

(2004) 

 Os aços inoxidáveis superduplex se diferenciam dos inoxidáveis duplex pelo 

maior índice de resistência à corrosão por pites (PREn), com valores acima de 40. 

Esse índice é importante para ranquear todas as ligas CRA. 

• PREn = (%Cr) + 3,3 (%Mo) + 16 (%N)          (3) 

• PREw = (%Cr) + 3,3 x (%Mo + 0,5 x %W) + 16 x (%N)    (4) 

 Os valores de PREn são derivados de uma relação empírica definido através dos 

elementos de liga. A equação mais empregada para as ligas duplex é a (3). 

Entretanto, devido à introdução do tungstênio (W) em alguns aços inoxidáveis 

superduplex, a forma modificada do PRE para essa nova relação é dada na equação 

(4). 

 A resistência à corrosão por pitting  e também por frestas, de um aço, são 

determinadas pelo teor de cromo, molibdênio e nitrogênio. O índice usado como 

base para comparar essa resistência é o PRE, já mostrado nas equações (3) e (4). 

Para aços inoxidáveis duplex, a resistência ao pitting depende do valor de PRE tanto 

para fase ferrítica como para a austenítica. Isso significa que a fase com menor valor 

de PRE será o limitante para a resistência à corrosão localizada da liga.  

 A resistência ao pitting é uma propriedade importante dos aços inoxidáveis duplex 

e superduplex. A temperatura crítica de corrosão por pitting (CPT - Cricital Pitting 

Temperature) é determinada a fim de que possa ser prevista a performance da liga 

em meios com cloreto. A CPT pode ser determinada por métodos eletroquímicos, 

tais como a temperatura na qual a ocorrência de um aumento na corrente está 

associada à uma quebra na camada passiva à um certo potencial. O modo mais 

conveniente de determinar a CPT é através de teste segundo ASTM G-48 A. 

KAHAR (2017) 
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2 AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS (AIA) 
 

2.1 PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS 

 

 Segundo SMITH (1993), os aços inoxidáveis austeníticos são essencialmente 

ligas ternárias (ferro-cromo-níquel) contendo de 16 a 25% Cr e 7 a 20% Ni. Essas 

ligas são chamadas austeníticas devido a permanência da estrutura austenítica 

(Ferro-γ, cúbico de face centrada) em todas as temperaturas normais de tratamentos 

térmicos. Entretanto, algumas das adições de níquel nessas ligas podem ser 

substituídas por manganês sem que haja mudanças na estrutura (aços da série 

2XX). 

 Durante a década de 1950, houve escassez de níquel nos Estados Unidos, o que 

levou ao desenvolvimento de aços inoxidáveis austeníticos os quais parte do níquel 

era substituído por elementos formadores de austenita alternativos. Observa-se, 

entretanto, que a diminuição do teor de níquel provoca uma considerável diminuição 

da resistência a corrosão do aço. Os mais bem sucedidos dessa classe foram os 

tipos AISI 201 e 202, cuja composição é mostrada na Tabela 2.1 abaixo (Llewellyn & 

Hudd, 1998). 

 

Tabela 2.1 - Composição da série de aços 2XX 

 
C% Si% Mn% Cr% Ni% N% 

Tipo 201 0.1 0.5 6.5 17 4.5 0.25 

Tipo 202 0.1 0.5 8.75 18 5 0.25 

 

Fonte: Llewellyn & Hudd (1998) 

 

 Segundo BONIARDI & CASAROLI (2014), uma característica mecânica 

interessante dessa família de materiais é a alta resistência à fratura frágil. Devido à 

matriz cristalina especial, a curva de tenacidade ao impacto da dos AIA não 

apresentam curva de transição dúctil-frágil. Por essa razão, os AIA são muito 

utilizados em aplicações criogênicas. A Figura 2.1 ilustra esse comportamento. 
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Figura 2.1 - Faixa das curvas de transição dúctil-frágil de alguns AIA 

Fonte: BONIARDI & CASAROLI (2014) 

 

 

 É importante destacar a diferença entre os austeníticos estáveis e os 

metaestáveis. Os tipos destacados na Tabela 2.2, com inclusão também do tipo 301, 

são classificados com metaestáveis pois transformam a estrutura para martensítica 

ou acicular, quando sujeitos à deformação a frio. Consequentemente, os 

classificados como austeníticos estáveis são aqueles que retêm estrutura austenítica 

mesmo após trabalho a frio. Costa e Silva & Mei (1988). 

 A família de aços inoxidáveis austeníticos evoluiu com a subdivisão da série 3XX 

(Tabela 2.2) em características metalúrgicas específicas. Essas características são: 

variar a estabilidade da austenita para que se forme martensita durante o trabalho a 

frio (AISI 301, 302 e 304), redução de carbono e de elementos de liga para eliminar 

a formação de carbetos de cromo e corrosão intergranular (AISI 304L, 316L). 

Entretanto, para as ligas 321 e 347, carbonetos finos do tipo MC são precipitados 

em detrimento dos de cromo, já que essas ligas são estabilizadas ao Ti e Nb 

respectivamente. Para as demais, é adicionado molibdênio para aumentar a 

resistência ao pitting (AISI 316), e fortemente ligado ao cromo e níquel para produzir 
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resistência a alta temperatura e também a formação de camada de óxidos (scaling) 

(AISI 309 e 310). Krauss (2005).  

Tabela 2.2 - Composição de aços inoxidáveis austeníticos AISI tipo 300 

 
Composição nominal, % 

Tipo AISI Nº C Mn Cr Ni Outros 

301 0.15 max 2.0 16–18 6.0–8.0 . . . 

302 0.15 max 2.0 17–19 8.0–10 . . . 

304 0.08 max 2.0 18–20 8.0–12 . . . 

304L 0.03 max 2.0 18–20 8.0–12 . . . 

309 0.20 max 2.0 22–24 12–15 . . . 

310 0.25 max 2.0 24–26 19–22 . . . 

316 0.08 max 2.0 16–18 10–14 2–3 Mo 

316L 0.03 max 2.0 16–18 10–14 2–3 Mo 

321 0.08 max 2.0 17–19 9–12 (5 X %C) Ti min 

347 0.08 max 2.0 17–19 9–13 
(10 X %C) Nb-Ta 

min 

 

Fonte: Krauss (2005) 

 Segundo Boniardi & Casaroli (2014) os aços inoxidáveis austeníticos não podem  

ser endurecidos por tratamento térmico já que na prática sua microestrutura 

permanece a mesma desde a temperatura liquidus até a temperatura ambiente. O 

único tratamento térmico possível é a solubilização, que também pode ser chamada 

de têmpera austenítica. Porém, é importante lembrar que essas ligas podem ser 

endurecidas através de trabalho à frio, pelo já mencionado processo de formação de 

martensita. 

 O tratamento térmico de solubilização é realizado em altas temperaturas (entre 

1000ºC e 1100ºC) por um tempo suficiente para garantir a homogeneização da 

composição química, durante a qual as irregularidades na microestrutura são 

eliminadas e a solubilização dos carbetos de cromo é garantida. 

 

2.2 RESISTÊNCIA À CORROSÃO 

 

 Segundo BONIARDI & CASAROLI (2014), o fenômeno de precipitação de 

carbetos, também conhecido como sensitização, é bem complexo. Ele ocorre em 

temperaturas entre 450 e 900 ºC e em tempos variáveis de exposição, sendo as 
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condições mais críticas aquelas que acontecem entre 700 ºC em intervalos de 

apenas alguns minutos. 

 A sensitização de AIA leva a um declínio de cromo nas áreas vizinhas a área de 

formação de carbetos, como nos contornos de grãos cristalinos. Consequentemente, 

o teor de cromo dos contornos de grão fica abaixo do limite de passivação da liga, 

diminuindo a resistência à corrosão, favorecendo corrosão intergranular  até mesmo 

em meios não tão agressivos. 

 Um método inicial para resolver esse problema é adicionar titânio ou nióbio na 

fabricação, já que formam carbetos estáveis, prevenindo que o carbono se misture 

com o cromo para formar carbetos de cromo. 

 Uma segunda abordagem é minimizar o teor de carbono do aço por volta de 0,02-

0,03%. Como consequência, o tempo requerido para formação de carbetos de 

cromo cai de alguns minutos para muitas horas. BONIARDI & CASAROLI (2014) 

 Além disso, de acordo com LIPPOLD & KOTECKI (2005), muitos dos AIA estão 

suscetíveis à corrosão sob tensão (SCC), principalmente em ambiente com cloretos, 

como a água do mar. A corrosão sob tensão pode ser evitada selecionando ligas 

tanto com maior (>20%) ou menor (<5%) de teor de níquel. 

 A Tabela 2.3 destaca alguns dos principais AIA e ranqueia de forma crescente a 

resistência à corrosão, em relação aos principais parâmetros de avaliação. 

Tabela 2.3 - Resistência à corrosão para alguns AIA 

Alloy Designation PREn CPT (ºC) 
CCT 
(ºC) 

316L S31603 24 15 –3 

316Ti S31635 23 15 –3 

317L S31703 30 25 0 

317LMN S31726 34 30 4 

904L N80904 35 40 15 

JS700 N08700 36 43 15 

254SMO S31254 46 73 38 

4565 S34565 53 90 50 

654SMO S32654 63 105 75 

AL6-XN N08367 50 78 43 

AL-6XN Plus 50 min 95 60 
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Fonte: MCGUIRE (2008) 

 

2.3 ESTUDOS DE CASO E ANÁLISE DE FALHAS 

  

 De acordo com, quando foi concluído que o AIA 18Cr-10Ni-3Mo era inadequado 

para condições agressivas em aplicações de plantas de processamento de petróleo, 

a única alternativa por muitos anos foi usar a opção de custo relativo alto, aço 

inoxidável de alto teor de níquel ou ligas de níquel com base austenítica. 

 O super austenítico de alto teor de níquel foi comumente chamado por Liga 20. 

Esses tipos de liga contém aproximadamente 20% de cromo, com 29 à 34% de 

níquel e seus tipos fundidos e forjados variam o teor de cobre e molibdênio, sendo 

alguns estabilizados com adição de nióbio. Os AIA com alto teor de níquel são 

conhecidos por sua resistência à ácidos e à cloretos de ácidos, sendo muito superior 

às ligas da série 300. Entretanto, seu custo é bem mais elevado. BENDALL (1995) 

 De acordo com BONIARDI & CASAROLI (2014), o AIA X5CrNiMo17-12-2 possui 

alta resistência à corrosão em água do mar, em contato com água de 

processamento contaminada com haletos (Cl - , I -, F-), com condesados de ácidos e 

com água de descarte. Também possui excelente comportamento na presença de 

ácidos orgânicos ou soluções alcalinas, além de mostrar uma pequena resistência à 

soluções ácidas com diluições de enxofre, ácido clorídrico e fosfórico. 

 Este aço é amplamente utilizado em plantas de óleo e gás e em estruturas 

offshore. 
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3 AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICOS (AIF) 
 

3.1 PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS 

 

 Na Seção 1.1 é citado 11% de cromo como o mínimo considerado para classificar 

um aço como inoxidável. No caso dos aços inoxidáveis ferríticos, que são 

essencialmente ligas ferro-cromo, frações de cromo podem ser adicionadas até 30% 

em peso desse elemento de liga. 

 Elementos austenitizantes como níquel, carbono e nitrogênio geralmente não são 

adicionados. O níquel é um elemento caro, que pode aparecer em pequenos teores 

nos aços de mais elevado cromo e molibdênio (superferríticos), para aumentar a 

ductilidade. Carbono e nitrogênio são considerados impurezas nos aços inoxidáveis 

ferríticos pois diminuem a soldabilidade e a tenacidade. 

 Seguem na Tabela 2.2 alguns exemplos de composição química.  

Tabela 3.1 - Composições de aços inoxidáveis ferríticos tipo 400 AISI 

  Composição nominal, % 

Nº AISI C Mn Cr Outros 

430 0.08 Max 1.0 16.0-18.0 ... 

430F 0.12 Max 1.25 16.0-18.0 0.6 Mo max 

430F Se 0.12 Max 1.25 16.0-18.0 0.15 Se min 

446 0.2 1.5 23.0-27.0 0.25 N max 

 

Fonte: FISCHER & MACIAG (1977) 

 

 Os aços inoxidáveis ferríticos são classificados dessa maneira devido a sua fase 

metalúrgica ser predominantemente ferrítica, sendo a ferrita constituída de ferro-

alpha, estrutura cúbica de corpo centrado (CCC). 

 Entretanto, nem todos os aços ferríticos atendem a definição acima. O mais 

popular inoxidável ferrítico, o AISI 430 (17% Cr), pode apresentar de 30-50% de 

austenita se aquecido acima de 800 ºC, Costa e Silva & Mei (1988). A consequência 
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é a formação de brutos de forjado constituídos de matriz ferrítica e martensítica após 

rápido resfriamento. 

 A formação de austenita mencionada acima pode também resultar em formação 

de martensita em regiões de solda (ZTA), o que exigiria um recozimento posterior. 

Por essa razão, em aços de baixo teor de cromo (405 e 409) é adicionado alumínio 

(0.10-0.30%) que age como poderoso estabilizador da ferrita. Chiaverini (1988). 

 Os aços inoxidáveis ferríticos são usados em ampla gama de aplicações onde o 

principal requisito é resistência a corrosão a despeito de resistência mecânica. O 

desenvolvimento do aço inoxidável ferrítico com baixo teor de cromo (10.5 a 12%) se 

iniciou na década de 1960 com o MF-1, predecessor do 409 (0.08% C, 10.5-11.75% 

Cr). Sua excelente resistência a corrosão comparada ao aço carbono, além de boa 

soldabilidade e relativo baixo custo, permitiram a substituição do aço carbono 

aluminizado e ferro fundido no uso em sistemas de exaustão de automóveis. 

McGuire (2008) 

 Segundo Boniardi & Casaroli (2014), o único tratamento térmico possível para a 

família dos ferríticos é o recozimento, cuja função é homogeneizar a distribuição de 

cromo na estrutura cristalina. Deve ser selecionado com atenção as variáveis do 

tratamento já que essa família de materiais é sensível ao fenômeno de crescimento 

de grão cristalino. Porém, essas ligas podem ser estabilizadas formando carbetos de 

Ti e Nb à temperaturas mais altas. Por exemplo, a liga 409 é estabilizada 

adicionado-se um teor de Ti seis vezes maior que seu teor de carbono. SMITH 

(1993). 

 

3.2 RESISTÊNCIA À CORROSÃO 

 

 Quanto a resistência a corrosão dos aços inoxidáveis ferríticos, são suscetíveis à 

corrosão intergranular mesmo quando possuem pequenos teores de carbono e 

nitrogênio. O mecanismo responsável é a formação de carbetos e nitretos de cromo 

nos contornos de grão, deixando-os com valores inferiores aos 11% de cromo 

necessários para garantir a resistência a corrosão. 

 Segundo SMITH (1993), a resistência a corrosão por pitting na família dos 

ferríticos cresce com o aumento no teor de cromo. Além disso, adições de 
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molibdênio também são benéficas. Entretanto, o cenário muda quando essas ligas 

são submetidas a solda ou tratamento térmico, devido a precipitação de carbetos de 

cromo. 

 É importante destacar a existência de uma faixa de temperatura que se deseja 

evitar, entre 400 à 540 ºC. O fenômeno da fragilização à 475 ºC nos inoxidáveis 

ferríticos acontece quando essa liga é aquecida por longos períodos nessa mesma 

faixa, aumentando sua resistência e dureza, porém reduzindo drasticamente a 

ductilidade. 

 

3.3 ESTUDOS DE CASO E ANÁLISE DE FALHAS 

   

 Diversos AIF são laminados até finas folhas para aplicações em industrias 

automotivas, entre outras. Essas bandas laminadas a quente são soldadas umas as 

outras para que haja um maior comprimento de bobina desse aço. No caso 

destacado abaixo, duas bandas laminadas a quente, do tipo 436, com 6,4 mm de 

espessura, são soldadas com um passo único de solda TIG (Tungsten Inert Gas) 

com metal de solda do tipo AIA 308. Essa banda dupla é então rebobinada e 

estocada antes de laminação à frio. 

 Ao desbobinar essa banda e passa-la através de um laminador à frio, trincas 

podem ocorrer na ZTA (Zona Termicamente Afetada) da solda TIG. Quando a trinca 

aconteceu, normalmente ocorre no primeiro ou segundo passe no laminador, tendo 

a ver com o estiramento e flexão da banda. Na maioria dos casos, a banda sofre 

fratura total, requerindo que o laminador seja interrompido e a banda removida. Esse 

fenômeno pode ser observado na Figura X. 
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Figura 3.1 Solda TIG entre dois AIF tipo 436 laminados à quente com metal de 

solda do tipo 308 nas condições: (a) condição soldada; (b) fratura após um 

passe no laminador à frio. 

Fonte: LIPPOLD & KOTECKI (2005) 
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4 AÇOS INOXIDÁVEIS MARTENSÍTICOS (AIM) 

 

4.1 PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS 

 

 Segundo SMITH (1993), os aços inoxidáveis martensíticos são essencialmente 

ligas Ferro-Cromo contendo teor de cromo (Cr) de 12 a 17%, com carbono suficiente 

para que se forme estrutura martensítica a partir da austenitização e tratamento 

térmico de têmpera. 

 Para que se forme essa estrutura martensítica é necessário que duas condições 

sejam garantidas: 

• O balanço de elementos de liga deve produzir uma estrutura 100% 

austenítica na temperatura de tratamento de solução, ex: 1050 ºC. 

• A faixa de temperatura  -  deve estar acima da temperatura 

ambiente. ( ,  temperaturas de início e fim da transformação 

martensítica, respectivamente). 

 As condições acima são encontradas no caso de 12% Cr, 0.1% C no aço AISI 

410, um dos aços inoxidáveis martensíticos mais conhecidos. Llewellyn & Hudd 

(1998). 

 Segundo Krauss (2005), a obtenção da estrutura martensítica é possível através 

do balanceamento do teor de cromo (Cr) em uma faixa entre o mínimo necessário 

para a formação da camada protetora e o máximo possível para se obter fase 

austenítica no aquecimento. O campo austenítico do diagrama Fe-Cr é expandido 

através da adição de carbono e nitrogênio. Portanto, maiores níveis de carbono (C) 

e nitrogênio (N) possibilitam maiores teores de cromo nos aços inoxidáveis 

martensíticos, com mostrado na Figura 2.4 abaixo. 
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Figura 4.1 - Efeito do carbono e nitrogênio no campo austenítico (lupa 

austenítica) nas ligas Fe-Cr. 

Fonte: Krauss (2005) 

 O elevado teor de cromo (Cr) nessa liga confere alta temperabilidade e 

amolecimento no tratamento térmico de revenimento. Dessa forma, são aços 

naturalmente empregados de forma temperada com revenimento. Ainda assim, as 

propriedades conferidas no tratamento de recozimento também são importantes, 

principalmente para fabricação mecânica onde a ductilidade faz-se necessária. 

Costa e Silva & Mei (1988) 

 A fabricação mecânica envolvendo aços inoxidáveis martensíticos, quando 

fornecidos recozidos, segue a seguinte sequência mostrada na Figura 2.6 

 

 

Figura 4.2 - Fluxograma de fabricação de aços inoxidáveis martensíticos, 

fornecidos recozidos. 

Fonte: Costa e Silva & Mei (1988)  
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 Alguns aços inoxidáveis martensíticos e suas composições químicas são 

mostrados na Tabela 4.1 

Tabela 4.1 – Composições químicas de aços inoxidáveis martensiticos. 

Nome % C % Cr % Ni 
% 

Mo 
% Si % P % S % Mn 

% 

N 

% 

Outros 

410 0,15 
11,5 à 
13,5 

    1 0,04 0,03 1     

420 
Minimo  

0,15 
12 à 14     1 0,04 0,03 1     

420M 
0,15 à 
0,22 

12 à 14 0,5   1 0,02 0,01 0,25 à 1   
Cu 

0,25 

15 Cr 
0,08 à 

0,2 
14 à 16 

1 a 
2 

0,3 à 
0,7 

1 0,02 0,01 1 0,2   

9 Cr 
1Mo 

0,15 8 à 10   
0,9 à 
1,1 

0,5 à 
1 

0,03 0,03 
0,3 à 
0,6 

    

 

Fonte: NACE MR0175 (2003) 

 Os AIM possuem transição dúctil-frágil, diferente dos AIA. Segue na Figura 4.3 as 

curvas de tenacidade ao impacto de alguns AIM. 

 

Figura 4.3 - Tenacidade ao impacto de alguns AIM 

Fonte: BONIARDI & CASAROLI (2014) 
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4.2 RESISTÊNCIA À CORROSÃO 

 Segundo Smith (1993), a resistência à corrosão do aços inoxidáveis martensíticos 

é relativamente pobre comparada com a dos aços inoxidáveis austeníticos e 

ferríticos. A maioria dos aços inoxidáveis martensíticos contém apenas 12% do 

cromo requerido para o fenômeno da passivação em ambiente úmido, já que se 

mais cromo for adicionado, a formação de ferrita pode ser promovida às custas da 

austenita, que é necessária para a formação da martensita. 

 

4.3 ESTUDOS DE CASO E ANÁLISE DE FALHAS 

 

 Como foi destacado na Seção 2.2, há uma variação dos aços inoxidáveis  

martensíticos: os aços inoxidáveis supermartensíticos. Segundo Lippold & Kotecki 

(2005), os supermartensíticos foram introduzidos na década de 1990 como uma 

alternativa de baixo custo comparado aos aços inoxidáveis austeníticos e duplex em 

aplicações em linhas de produção de óleo e gás submarinas. Sua diferença em 

relação ao martensítico comum é o baixo teor de carbono com adições de níquel e 

molibdênio. 

 De acordo com MCGUIRE (2008), a  necessidade de resistência à corrosão em 

tubos de produção de óleo tem crescido com o aumento da demanda por óleo e gás. 

O uso de inoxidáveis pode eliminar o uso de inibidores de corrosão em ambientes 

contendo sulfetos e CO2. Isso levou ao uso de AIM de baixo carbono.  

 Menores teores de carbono permitem fazer soldas em campo, sem necessidade 

de revenido, para que então, ligas similares podem ser usadas em linhas de tubo de 

produção. O uso de AIM em aplicações de OCTG (Oil Country Tubular Goods - 

denominação de tubos para uso em óleo e gás) representa um dos maiores avanços 

de aços inoxidáveis na primeira década do século XXI. 

 De acordo com HENRIQUES et al. (2012), para diversos campos de petróleo 

onde o pH é inferior a 4, o uso de OCTG que fosse fabricado com o mesmo 

processo dos aços inoxidáveis martensíticos mas que tenha resistência à corrosão 

do supermartensítico, seria  solução ideal para o pré-sal.  
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 Ao final do ano de 2011, o aço inoxidável supermartensítico (13Cr-5Ni-2Mo) foi 

homologado para uso como OCTG para o pré-sal. 

 

 

 

5 AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX E SUPERDUPLEX (AID E AISD) 
 

5.1 PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS 

 

 A descoberta da microestrutura duplex foi descrita pela primeira vez por Bain e 

Griffiths em 1927, porém sem estar comercialmente disponível até a década de 1930 

NILSSON (1992). 

 Inicialmente essas microestruturas eram obtidas na forma fundida. Em 1933, 

durante um erro na fundição de um grau 18%Cr-9%Ni-2.5%Mo na J. Holtzer 

Company, França, levou a formação do aço 20%Cr-8%Ni-2.5%Mo. Na análise deste 

produto fundido foi descoberta uma fração de grande volume de ferrita em uma 

matriz austenítica, sendo também resistente a corrosão intergranular em vários 

meios corrosivos. 

 Essa descoberta foi significativa, pois os aços austeníticos de alto teor de carbono 

da época tendiam a formar uma rede contínua de carbetos de cromo, levando essas 

ligas a rápida corrosão nas zonas pobres em cromo. Gunn (2003). 

 Os aços inoxidáveis duplex dessa primeira geração apresentavam boa 

performance, porém tinham limitações na condição soldada. A zona termicamente 

afetada (ZTA) das partes soldadas tinham baixa tenacidade devido ao excesso de 

ferrita e menor resistência à corrosão que o metal de base. Essas limitações 

restringiram o uso dessa primeira geração, sendo geralmente na condição não 

soldada, para poucas e especificas aplicações. Alvares-Armas (2008). 

 Segundo Gagnepain (2008), durante a época compreendida entre os anos 1960 e 

2000, com o advento das técnicas de refino em fornos elétricos, foi possível diminuir 

gradualmente o teor de carbono nos produtos entregues. Nesta mesma época o 
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maior progresso na metalurgia de aços inoxidáveis duplex, a ascenção dos 

4462/2205 (UNS S31803/S32205) como primeiras ligas geralmente aceitas. 

 Além disso, de acordo com Alvares-Armas (2008), nessa mesma época, houve 

dois principais fatores que alavancaram o desenvolvimento e uso das ligas duplex. 

Primeiro  houve uma escassez de níquel forçando a alta do preço dos aços 

inoxidáveis austeníticos, em combinação com a atividade crescente da indústria de 

óleo e gás offshore a qual demandava materiais para resistir à meios agressivos. 

Segundo, as técnicas para produção de aço avançaram drasticamente com a 

introdução do método VOD e AOD (do inglês, Vacuum and Argon Oxygen 

Decarburization), cujo principal avanço foi a adição de nitrogênio como elemento de 

liga, garantindo maior estabilização da austenita. A consequência foi a melhora na 

resistência à corrosão e maior estabilidade da estrutura duplex em altas 

temperaturas, como por exemplo na ZTA. 

 

 Os aços inoxidáveis duplex modernos são caracterizados por uma estrutura 

bifásica, a qual consiste de uma mistura de aproximadamente 50% em volume de 

ilhas de austenita CFC em grãos ferríticos CCC. Ambos fundidos e forjados podem 

ser obtidos para essa família de aços inoxidáveis, contendo frações 

aproximadamente iguais de ferrita e austenita. O balanço ótimo da estrutura bifásica 

de produtos forjados modernos pode variar entre 45% e 60% de austenita. A 

estrutura é obtida por controle simultâneo da composição química e da temperatura 

de recozimento. Gunn (2003). 

 Os principais elementos de liga presentes nessa família de aços são: Cr, Mo, N e 

Ni. É importante um balanceamento correto de suas adições para que seja garantida 

uma microestrutura estável, já que as interações entre esses elementos são 

bastante complexas.  

 A Figura 5.1 abaixo destaca a influência do Níquel na família de aços inoxidáveis 

e sua importância para a obtenção da microestrutura bifásica do duplex, além de 

ilustrar a existência das ilhas de austenita em matriz de grãos ferríticos mencionados 

no início da seção. 
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Figura 5.1 - Influência do Níquel na microestrutura dos aços inoxidáveis. 

Fonte: Disponível em https://www.imoa.info/molybdenum-uses/molybdenum-grade-

stainless-steels/metallurgy-of-molybdenum-in-stainless-steel.php. Acesso em 

01/07/2019 

 

 De acordo com (Krauss, 2005) a composição de aços inoxidáveis duplex e 

superduplex variam de 17 a 30% de cromo e de 3 a 13% de níquel. Porém outros 

autores destacam faixas percentuais diferentes como: 18 a 30% de adição de cromo 

e de 3 a 9% de teor de níquel (SMITH, 1993). 

 O fluxograma mostrado na Figura 5.2 mostra que a simples adição de cromo e 

uma modesta adição de níquel transforma a microestrutura do aço inoxidável 

martensítico 12% Cr para uma micro estrutura austeno-ferrítica (duplex) e ao mesmo 

tempo aumenta a resitência a corrosão. As outras ligas em seguida mantém um 

balanço similar de microestrutura duplex porém com mais elementos de liga e 

melhorias na resistência a corrosão. 

https://www.imoa.info/molybdenum-uses/molybdenum-grade-stainless-steels/metallurgy-of-molybdenum-in-stainless-steel.php
https://www.imoa.info/molybdenum-uses/molybdenum-grade-stainless-steels/metallurgy-of-molybdenum-in-stainless-steel.php
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Figura 5.2 - Aços inoxidáveis duplex e superduplex a partir de adições de 

elementos de liga. 

Fonte : Adaptado de (Farrar, 2004)  

 

 

 Na Tabela 5.1 é apresentada a composição química dos aços inoxidáveis duplex. 

Tabela 5.1 - Composição química de aços inoxidáveis duplex comerciais 

 
Composição química, % em peso 

Liga Cr Ni Mo Mn Si C Outros 

Ferralium 255 
Cabot Corp. 25.5 5.5 3.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 0.08 

N: 0,1 à 

0,25 
Cu: 1,5 à 
2,5 

7Mo 
Carpenter 

Technology Corp. 25.5 3.7 0.5 ≤ 1.0 ≤ 0.75 ≤ 0.08   

U50 
Creusot-Loire 21.0 7.0 2.5 ≤ 2.0 ≤ 1.0 ≤ 0.03 

N: 0.2 

máx 
Cu: 1,0 à 
2,0 

AF22 
Mannesman AG 22.5 5.5 3.0 ≤ 2.0 ≤ 1.0 ≤ 0.03   

3RE60 
Sandvik AB 18.5 4.7 2.7 1.5 1.7 ≤ 0.03   

SAF 2205 
Sandvik AB 22.0 5.5 3.0 < 2.0 < 0.8 0.03   

 

Fonte: SMITH (1993) 
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 O cromo (Cr), é um elemento fortemente ferritizante, favorecendo a formação de 

estrutura CCC no aço e principal responsável pela camada passiva. O molibdênio 

(Mo) também possui essas propriedades, assim como prevenir corrosão por frestas 

com adições de pelo menos 3%. Já o nitrogênio (N) possui múltiplos efeitos 

benéficos tais como o aumento da resistência à corrosão por pites, a precipitação da 

austenita e aumento de resistência da liga. Por último, uma das principais 

atribuições do níquel (Ni) é conferir um aumento substancial de tenacidade nos aços 

inoxidáveis. Entretanto, em termos de resistência a corrosão, o níquel a favorece 

mas não tão significativamente quanto o cromo (Cr). Pardal (2009) 

 Embora os aços inoxidáveis duplex sejam baseados no sistema de liga Fe-Cr-Ni-

N, outras adições de elementos de liga também devem ser destacados. Molibdênio, 

tungstênio e cobre também são adicionados a algumas ligas para que a resistência 

a corrosão possa ser aumentada. 

 De acordo com Boniardi & Casaroli (2014), os produtos semi-acabados feitos de 

aços inoxidáveis bifásicos devem sempre ser submetidos ao tratamento de 

recozimento (1050-1150 ºC) antes de serem colocados em operação. Logo após o 

aquecimento, deve ser rapidamente resfriado em água para otimizar a razão 

austenita-ferrita, que deve estar próxima de 1. Este processo também é importante 

para encorajar a dissolução de fases deletérias e carbonetos formados durante o 

processo de fabricação. 

 A diferença quanto a composição química dos aços inoxidáveis duplex está na 

adição dos mesmos elementos de liga porém em proporções maiores de alguns, em 

detrimento de outros. Os que são adicionados em maiores teores são: cromo, 

níquel, molibdênio e nitrogênio. Já os que contribuem em menor proporção são: 

cobre e tungstênio. 

 Cromo: é um elemento estabilizador de ferrita nos aços inoxidáveis duplex, além 

de aumentar o PRE (Pitting Resistance Equivalent number, já mencionado na Seção 

3.1, que ranqueia essas ligas em uma escala crescente de resistência à corrosão. É 

o principal responsável pela resistência à corrosão, favorecendo a formação de 

óxidos. Esse elemento de liga também é responsável por diminuir a tenacidade. 
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 Molibdênio: É responsável por aumentar a fração ferrítica, aumentar a resistência 

ao pitting e assim como os mesmos efeitos proporcionados pela adição de cromo, 

destacados acima.  

 Nióbio: Assim como cromo e molibdênio, os mesmos resultados são esperados, 

exceto quanto o aumento da resistência mecânica que é conferido apenas através 

da adição de nióbio. Formador de carbonetos de nióbio que aumentam resistência à 

sensitização. 

 Níquel: Elemento de liga austenitizante que confere aumento da tenacidade nos 

aços inoxidáveis duplex e superduplex. Os efeitos sobre a microestrutura já foram 

ilustrados na Figura 2.7 

 Manganês: Além de ser austenitizante, aumenta a solubilidade de nitrogênio em 

solução sólida, diminuindo o risco de gaseificação na liga. Embora esses sejam seus 

principais atributos, o manganês ainda aumenta resistência mecânica e à abrasão 

sem perder ductilidade. Pardal (2009). 

 Cobre: É estabilizador da austenita e endurecedor através da fase ϵ. Sua adição 

em aços inoxidáveis duplex e superduplex devem ser limitadas a no máximo 2%, 

pois diminuem a ductilidade na condição de trabalho à altas temperaturas. 

 Nitrogênio: Além de estabilizador de austenita, é o principal elemento de liga 

responsável pelo aumento de resistência mecânica através de endurecimento por 

solução sólida. É também responsável por aumentar a resistência à corrosão por 

pites. 

 Outros não mencionados acima mas que também são encontrados na 

composição química dessas ligas são: tungstênio, que contribui para aumentar a 

resistência à corrosão por pites e também corrosão por frestas em soluções 

aquecidas contendo cloreto. Silício, que quando adicionados entre 3,5 a 5,5% em 

inoxidáveis duplex os tornam menos suscetíveis à corrosão sob tensão. Além das 

impurezas, tratando-se de aços inoxidáveis que são: carbono, enxofre e fósforo. 

 Um problema comum à maioria dos aços inoxidáveis é a formação de carbonetos 

de cromo, os quais geram fragilização em contornos de grão nesse tipo de liga. Por 

essa razão, em aços inoxidáveis duplex e superduplex os teores de carbono variam 

entre 0,02 a 0,03%, minimizando esse efeito. 
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5.2 RESISTÊNCIA À CORROSÃO 

 

 Quanto às aplicações de CRA, deve-se atentar ao fato de que a água do mar é o 

ambiente mais corrosivo encontrado em óleo e gás. A água do mar é geralmente 

usada como água de resfriamento e após tratamento é usada para produzir água de 

lavagem, água potável, água desmineralizada, água de injeção, etc 

 De acordo com ZUILI (2010), para uso em aplicação de água do mar, o aço 

inoxidável superduplex deve possuir PRE maior que 40. Na Tabela 3.3 é mostrado 

não só a liga superduplex que é compatível com esse requisito, como sua liga 

equivalente. 

 Além disso, deve-se atentar para corrosão por frestas, que limita o uso de aços 

inoxidáveis nessas aplicações. Esse tipo de falha acontece em temperaturas mais 

baixas do que aquelas para pitting e depende também da condição geométrica da 

fresta. A Tabela 5.2 mostra valores da temperatura crítica para corrosão por frestas 

(CCT) obtidas através de teste segundo ASTM G48B, permitindo ranquear as ligas 

com relação à esse tipo de falha, porém não representa o comportamento em 

campo. 

 

Tabela 5.2 - CCT para diferentes aços inoxidáveis, resultado de teste de acordo 

com ASTM G48B 

Duplex CCT (ºC) Austenítico 

Lean Duplex 2304 < 0 316L 

Duplex 2205 15-20 904L 

Superduplex 30-35 6Mo 

 

Fonte: ZUILI (2010) 

 A alta resistência mecânica não é o único atrativo dos aços inoxidáveis 

superduplex. De acordo com McGuire (2008), o superduplex UNS S32750 tornou-se 

o padrão para aplicações submarinas que tem preocupação com água do mar e 

também com corrosão em frestas. Uma das principais aplicações desta liga é em 
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tubings de umbilical, equipamento este responsável por comunicação elétrica e 

hidráulica com os poços submarinos de produção de petróleo. 

 Segundo Chai & Kangas (2016), esse desafio gera o problema de aumento das 

tensões devido a necessidade de aumento na espessura de parede, 

consequentemente aumentando o peso e custo de instalação. Para essas 

aplicações onde faz-se necessário excelente resistência a corrosão com resistências 

mecânicas cada vez maiores, foram desenvolvidos os chamados hiperduplex, cujas 

composições são mostradas nas duas últimas ligas na Tabela 5.3.  

 

Tabela 5.3 - Composições químicas nominais e valores PRE para três aços 

inoxidáveis duplex (% em peso) 

Liga UNS C max Cr Ni Mo PRE* 

Sandvik SAF 2507 S32750 0,03 25 7 4 42,5 

Sandvik SAF 
2707HD S32707 0,03 27 7 5 48 

Sandvik SAF 

3207HD S32207 0,03 32 7 3,5 50 

*Valores de PRE mínimos para tubos 

Fonte: Chai & Kangas (2016) 

 

5.3 ESTUDOS DE CASO E ANÁLISE DE FALHAS 

 Em equipamentos de produção de óleo e gás, o fluido de produção é do tipo 

multifásico, com diferentes proporções de óleo e gás, além de conter água de 

produção (água misturada com óleo contendo ácidos de gases dissolvidos e alto 

teor de cloretos) e areia. 

 Dentre os grupos de fluido de produção mencionados acima, podemos dividi-los 

em dois grupos principais:  

• Os fluidos de produção que possuem  sem qualquer teor de  ou teor 

muito baixo (< 3mbar) 

• O fluido de produção /  com diferentes teores de ambos. 

 O aço carbono é normalmente o material base selecionado para essas 

aplicações, combinado com aplicação de inibidor de corrosão. No entanto, quando a 
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taxa de corrosão esperada e/ou a aplicação de inibidor de corrosão é impraticável, 

então uma liga resistente à corrosão (CRA - Corrosion Resistant Alloy) é 

selecionada. Essa escolha depende da composição química do fluido em termos de 

, , temperatura de trabalho, cloretos e pH. Os principais mecanismos de 

corrosão que podem afetar aços inoxidáveis duplex e superduplex são: pitting e 

corrosão sob tensão na presença de cloretos e sulfetos. Ambientes contendo  

promovem e facilitam os mecanismos citados anteriormente. ZUILI (2010) 

 Em unidades de processo offshore para produção de óleo e gás, o aço inoxidável 

duplex ou superduplex (ligas CRA) são preferíveis pois pode ser reduzido o peso 

dos tubos através da diminuição de parede, já mencionado na Seção 3.1. Além 

disso, como partículas de areia são esperadas na produção, as ligas duplex 

possuem melhor comportamento quando submetidas a erosão do que aço carbono 

ou o aço inoxidável 316L, por exemplo. 

 De acordo com TUBERVILLE (2010), equipamentos submarinos grandes e 

complexos de produção de óleo e gás como árvores de natal molhada, manifolds, 

jumpers de poço e sistemas de separação submarina são projetados para condições 

severas de operação. As faixas típicas de projeto variam de 345-1045 bar de 

pressão em temperaturas de trabalho de 20-176 º C, tudo isso à uma lâmina d'água 

de até 3000m. 

 Essa condição extrema de serviço combinada com tempo estimado de operação 

em mais de 20 anos e o desejo de ter uma excelente confiabilidade requer o uso de 

CRAs. Elas são estão presentes nos tubos metálicos de produção e injeção de óleo 

e gás e nas válvulas de controle. A Figura 5.3 mostra a disposição desse conjunto 

de equipamentos supracitados. 
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Figura 5.3 - Representação do leito submarino com equipamentos de produção 

de óleo e gás. 

Fonte: adaptado de TURBEVILLE et al. (2010) 

5.2.1 Tubos Flexíveis Multicamadas 
 

 Tubos flexíveis de multicamadas que transportam óleo bruto, gás e água também 

são exemplo de aplicação das ligas CRA, e são projetados para 20 anos ou mais de 

operação. Esses também são submetidos a ambientes agressivos com cargas 

mecânicas severas que podem impactar nas propriedades dos componentes 

poliméricos e metálicos de sua estrutura. A Figura 5.4 ilustra esse tipo de tubo. 

 De acordo com REMITA et al. (2010), existem dois tipos predominantes de tubos 

flexíveis multicamadas: tubos com carcaça e sem carcaça. Considerando que a 

camada mais interna do tipo de tubo flexível com carcaça é de aço inoxidável, são 

critérios primordiais de projeto a resistência à corrosão: colapso sob carregamento 

hidrostático e resistência ao esmagamento durante instalação. Além disso, o 

material da carcaça deve resistir a ambientes agressivos contendo alto teor de 

cloretos, mais  e as vezes altíssimo teor de  em temperaturas máximas de 

até 130 º C.  
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Figura 5.4 - Vista da estrutura de um tubo flexível multicamadas. 

Fonte: adaptado de Remita et al. (2010) 

 

 A carcaça interna está em contato com a área de passagem de fluido, área essa 

geralmente sem aeração onde circula óleo bruto à alta temperatura (≤ 130ºC) e alta 

pressão (≤15000 psi). Esse óleo bruto está misturado com água e gás de produção 

contendo  e  que gera um serviço ácido agressivo, variando pH entre 3 e 7 

dependendo da composição. Esse serviço ácido pode promover corrosão da 

carcaça se não for suficientemente inibido. Tal preocupação deve existir em áreas 

como África, Oriente Médio e Brasil, pois nessas regiões os fluidos de produção 

podem conter altíssimos níveis de . 

 Além disso, com o avanço de desenvolvimento de campos de petróleo offshore 

em águas cada vez mais profundas, a resistência de tubos flexíveis às cargas de 

instalação (resistência ao esmagamento) e ao colapso tendem a ser também critério 

primordial de projeto.  

 O Superduplex 2507 (UNS S32750) é qualificado pra essa aplicação devido à 

combinação de sua resistência a meios agressivos e alta resistência mecânica. 

REMITA et al. (2010) 

  A carcaça interna já ilustrada na Figura 5.4, possui estrutura em forma de 

grampos intercalados que são fabricadas através de conformação à frio de tiras 

planas, com posterior solda TIG para produzir comprimento suficiente. Esse perfil é 

ilustrado na Figura 5.5 abaixo. 
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Figura 5.5 - Corte em perfil da carcaça de um tubo flexível para produção de 

óleo e gás. 

Fonte: REMITA et al. (2010) 

 

 Processos de qualificação desse material, no perfil acima mostrado, quanto à 

resistência à corrosão foram realizados por empresas da indústria de óleo e gás, 

como a Technip em 2008. Foi qualificado não só o UNS S32750 quanto o 

superaustenítico Alloy 31 (UNS N08031) para o uso em aplicações de tubos 

flexíveis. 

 As normas existentes para seleção de materiais em meio ácido como a NACE 

MR0175, e também as normas de testes acelerados para ranquear  materiais como 

as ASTM G48 e ASTM G150 não seriam representativas das condições encontradas 

em campo para aplicações de óleo e gás. 

 Uma metodologia de testes diferente foi proposta por REMITA et al. (2010) 

usando amostras da camada da carcaça retirada do produto que seria destinado à 

fabricação de tubos flexíveis. Na Figura 5.6 é possível visualizar as amostras que 

são propositadamente fixadas entre si para simular as frestas existentes em 

operação. 
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Figura 5.6 - Amostras de teste de resistência à corrosão constituídas de dois 

grampos intercalados. 

Fonte: REMITA et al. (2010) 

 

 Os testes de resistência à corrosão de carcaça são feitos para verificar a 

resistência da carcaça à corrosão uniforme, localizada (pitting, frestas) e corrosão 

sobre tensão (SCC) em uma gama de condições ambientes. Quanto a esses 

mecanismos de corrosão, deve-se ter atenção especial à SCC, pois as zonas que 

sofreram dobramento no processo de fabricação dos perfis da carcaça são as que 

concentram as maiores tensões residuais. As condições ambientes são definidas 

através dos parâmetros encontrados em operação em campo como: teor de ,  

e teor parcial de , pH e temperatura. Os testes consistem em um período de 

imersão de trinta dias, sem aplicação de cargas externas, já que as principais 

tensões sofridas pela carcaça de tubos flexíveis são tensões residuais advindas do 

processo de fabricação. 

 As amostras a serem testadas são suspensas em um suporte que é colocado em 

um autoclave, sendo então adicionada uma solução de teste contendo: água 

desaerada e desionizada, cloreto de sódio (NaCl) para se obter o nível requerido de 

 e bicarbonato de sódio (NaH ) para se atingir o pH correto. O arranjo, antes 

do preenchimento com tal solução, é mostrado na Figura 5.7 
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Figura 5.7 - À esquerda o arranjo com as amostras suspensas, à direita a vista 

superior do arranjo inserido no autoclave. 

Fonte: REMITA et al. (2010) 

  

 Além disso, para se aproximar ainda mais à condição de operação em campo, os 

seguintes gases podem ser adicionados ao autoclave: ,  e gás nitrogênio 

para ajustar a pressão de teste, se necessário. Após a saturação da mistura gasosa 

mencionada, começa efetivamente o teste de trinta dias de imersão. 

 Ao final do teste, as amostras são pesadas novamente a fim de que as taxas de 

corrosão uniforme possam ser calculadas, embora no geral essas taxas não são 

preocupantes para ligas duplex e superduplex. 

 As superfícies das amostras são inspecionadas a fim de detectar qualquer 

evidência de corrosão localizada como: trincas de corrosão sob tensão (SCC), 

frestas, pites ou áreas depassivadas. As regiões dos perfis que sofreram 

dobramento durante o processo de fabricação são favoráveis ao aparecimento de 

trincas SCC, devido à maior concentração de tensão residual. A inspeção de 

corrosão localizada é primeiro feita visualmente e posteriormente através de 

microscópio ótico. Caso ainda haja dúvidas, o microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) é utilizado para checar tanto a superfície do padrão de corrosão quanto em 

corte para avaliação da profundidade de uma possível trinca. 

 Um exemplo de corrosão que foi observado ao fim de um teste de imersão de 

trinta dias para avaliação de corrosão de carcaça é observado na fotografia de MEV 

na Figura 5.8. 
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Figura 5.8 - Trinca obtida numa amostra de duplex 2205 

Fonte: REMITA et al. (2010) 

5.2.2 Umbilicais Submarinos 

 

 Umbilicais submarinos são usados para controle e operação de equipamentos de 

produção de óleo e gás. São constituídos de tubos de aço, cabos elétricos, cabos de 

fibra ótica e elementos de peso e resistência. Os umbilicais submarinos são 

classificados em dois tipos diferentes: 

 No primeiro tipo, todos os elementos estão agrupados em volta de um tubo ou 

feixe central, dividido em diversas camadas. Normalmente esses elementos estão 

cobertos por uma camada externa feita de polietileno de alta densidade (HDPE). 

Nessa configuração compactada, não é possível evitar frestas entre tubo de aço e 

algum outro elemento ou entre o tubo de aço e a camada externa, como mostra a 

configuração da esquerda na Figura 5.9. 

 No segundo tipo, cada elemento do umbilical está localizado em um conduíte feito 

de PVC, como mostra a configuração da direita na Figura 5.9. Essa configuração 

aumenta a resistência à tensão axial, entretanto, não é possível excluir as frestas 

entre os tubos de aço e os perfis de PVC. 
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Figura 5.9 - À esquerda, umbilical com elementos posicionados em volta de um 

feixe central. À direita, umbilical com elementos individuais em conduítes 

feitos de perfis de PVC. 

Fonte: THIERRY et al. (2010) 

 O material especificado para tubos de aço dos umbilicais geralmente é o UNS 

S32750, o mesmo aço inoxidável superduplex qualificado para uso em carcaça de 

tubo flexível. É usado superduplex na fabricação de tubos de umbilicais submarinos 

na indústria há mais de vinte anos. Esses tubos são do tipo recozidos, sem costura, 

e variam o diâmetro interno entre 3/8 até 3 polegadas e espessura de parede entre 1 

à 6 mm. 

 A preocupação demonstrada acima com as frestas existentes entre os tubos de 

aço e os demais elementos deve-se ao fato dos umbilicais estarem submergidos na 

água do mar e também por ela preenchidos. Portanto, as superfícies externas dos 

tubos está em contato com a água do mar. Já as superfícies internas dos tubos está 

em contato com diferentes fluídos hidráulicos ou produtos químicos. 

 Corrosão por frestas é uma forma de corrosão localizada que acontece em zonas 

de fluxo restrito e quando a superfície de um material metálico está em contato com 

um pequeno volume confinado e estagnado de líquido. 

 Para avaliar o desempenho em campo, o teste proposto por THIERRY et al. 

(2010) inclui uma amostra de escala real de operação de um umbilical submarino do 

tipo IPU (Integrated Production Umbilical), com 103,5 metros de comprimento 

contendo tubo central de aço carbono revestido, três bobinas de aquecimento, fibras 
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óticas, cabos elétricos e e tubos de ligas superduplex dos tipos Sandvik SAF2507 

(UNS S32750) e Sandvik SAF 2906 (UNS 32906). Os elementos individuais estavam 

envolvidos  por elementos de PVC e a camada externa era de MDPE (Polietileno de 

média densidade). 

 O teste foi realizado no Golfo do México, onde o umbilical foi submergido. O local 

foi a planta de umbilicais da Aker Solutions conforme mostra a Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 - Preparação para teste de umbilical do tipo IPU, na planta de 

umbilicais da Aker Solutions em Mobile, Alabama - EUA. 

Fonte: THIERRY et al. (2010) 

 A intenção desse teste foi validar o sistema de aquecimento e ao mesmo testar a 

resistência à corrosão por frestas dos tubos de aço inoxidável superduplex já 

especificados acima. O teste do umbilical IPU teve duração de quase três anos, 

durante o qual foi submetido a sequências de aquecimento interno entre 20 e 70 ºC, 

além de estar submergido em água do mar numa região de interesse estratégico 

para indústria de óleo e gás. 

 Após a longa exposição da amostra, o umbilical foi dissecado e foi submetido a 

inspeção visual, além de ter destinado amostras de tubos com e sem solda de topo 

para posterior análise metalográfica. O microscópico mostrou a estrutura 

austenoferrítica e a inspeção visual nas soldas e no metal de base não 

apresentaram corrosão localizada. Nenhuma alteração foi detectada nas 

propriedades mecânicas, após serem realizados testes de dureza. 

 As investigações mostraram que as ligas Sandvik SAF2507 e SAF2906 dentro do 

umbilical de tipo IPU foram resistentes à corrosão na faixa de temperatura onde 
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poderia ser formado biofilme e também à altas temperaturas de até 70 ºC. Além 

disso, para os materiais em questão, nem o fornecedor de matéria-prima Sandvik 

nem o fornecedor de umbilicais Aker Solutions possuem registro de falhas em 

serviço. THIERRY et al. (2010). 

 Experiências de campo com aços inoxidáveis superduplex mostram que as falhas 

devido à corrosão interna não são frequentes. Alguns relatos de falhas estão ligados 

a passagem acidental de água em equipamentos, água do mar em tubulações e 

também falhas devido à trabalhos em alta temperatura na presença de cloretos, 

através do mecanismo de corrosão sob tensão (SCC). 

 As principais falhas são atribuídas essencialmente a defeitos de fabricação: 

presença de fases intermetálicas devido à falta de resfriamento à liquido na têmpera 

pós recozimento, ou alto teor de ferrita na ZTA. ZUILI (2010). 

 

 

 

6 LIGAS E SUPERLIGAS DE NÍQUEL 
 

6.1 PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS 

 O níquel é um elementos mais versáteis e importantes das maiorias indústrias 

metalúrgicas. É um elemento de liga vital em ferros fundidos, aços (mais notáveis 

em aços austeníticos) e também em ligas não-ferrosas. 

 Embora o níquel possa ser produzido comercialmente a uma pureza de 99,99%, a 

maioria do que é reportado na literatura indica um nível de pureza de níquel (com 

adição de cobalto) de 99,95%. 

 O níquel de símbolo Ni é o número 28 na tabela periódica de elementos químicos, 

tendo estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC), densidade de 8,902 g/cm3 

à 25 ºC e ponto de fusão de 1453 ºC. Além disso, possui temperatura de 

recristalização de 370 ºC.  

 Sobre sua abundância na natureza, um grande número de minerais contendo 

níquel foram identificados, porem relativamente poucos são abundantes o suficiente 

para serem significativos para a indústria. Materiais que contém níquel que são 

considerados importantes são classificados como sulfetos, lateritas (que incluem 
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óxidos e silicatos) e arsenetos. Nos dias atuais, os mais importantes são os sulfetos 

e lateritas. 

 Segundo DAVIS (2000), as lateritas ou minérios de laterita são geralmente 

encontradas em regiões tropicais, com os maiores jazidas sendo em Cuba, 

Indonésia, Filipinas e Américas Central e Sul. A recuperação desses minérios é 

comercializada como ferroníquel e o processo empregado para extração é 

basicamente simples e envolve a secagem e pré-aquecimento do minério, 

normalmente sob condições de redução. A carga quente é posteriormente reduzida 

e fundida em forno de arco elétrico, e então o metal bruto é refinado e fundido em 

pedaços de ferroníquel. 

 De acordo com o Nickel Development Institute (Instituto de Desenvolvimento de 

Níquel), o consumo mundial de níquel pode ser distribuído conforme mostra a 

Tabela 6.1. 

 

 

Tabela 6.1 - Consumo mundial de níquel dividido entre segmentos de mercado 

Uso 

Consumo de Níquel 

(%) 

Aço inoxidável 62,7 

Ligas de Níquel 11,9 

Revestimento 9,7 

Aços liga 9,0 

Produtos de 
fundição 3,5 

Ligas de cobre 1,4 

Outros 1,8 

 

Fonte: DAVIS (2000) 

 De acordo com REED (2008), as ligas e superligas de níquel podem ser 

classificadas como materiais de resistência à altas temperaturas. Elas possuem 

habilidade de manter suas propriedades mesmo a temperaturas elevadas, em uma 

razão de temperatura de operação versus temperatura de fusão superior a 0,6. Ou 

seja, uma superliga de níquel pode ter temperatura de serviço de 1000ºC, bem 

próxima da temperatura de fusão do níquel: 1453ºC.  
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 É importante destacar que a operação dessas ligas resistentes à altas 

temperaturas envolve resistir também a carregamentos diversos nessa condição, 

aumentando o desafio imposto à elas. Uma segunda característica relativa à esse 

tipo de liga é a resistência ao desgaste frente à períodos longos de operação, 

sofrendo a deformação inelástica, dependente do tempo e irreversível chamada de 

fluência. REED (2008) 

 Uma última característica, porém não menos importante das ligas resistentes à 

altas temperaturas é a capacidade de operar em diferentes meios agressivos. Por 

exemplo, a operação de uma turbina de geração de energia elétrica alimentada por 

carvão, gera gases quentes com alto nível de enxofre, assim como a água do mar 

também contribui para aumentar as chances de oxidação quando operando à altas 

temperaturas. 

As ligas de níquel comercialmente puras contém majoritariamente níquel (> 99% em 

peso). Existe uma família inteira dessas ligas ancoradas pelas Ligas 200 e 201. 

Esses materiais possuem baixa resistência e dureza e são usadas principalmente 

pela sua resistência à corrosão em meios cáusticos. A liga 201 possui um limite de 

0,02% de carbono para que possa ser posta em serviço à temperatura de 315 ºC 

sem o perigo de sofrer grafitização. Acima desse limite, que é o limite de solubilidade 

de carbono nessas ligas, poderá resultar em fragilização. 

 A família de ligas endurecíveis por solução sólida geralmente possui boa 

resistência à corrosão em água do mar e outros meios corrosivos em geral. Os 

valores da tensão de limite de ruptura das ligas de níquel endurecíveis por solução 

sólida aproximam-se de 120 ksi (830 MPa) com tensões de escoamentos na faixa de 

50 a 70 ksi (345 a 480 MPa). Caso os requisitos de resistência sejam superiores, as 

ligas endurecíveis por precipitação devem ser escolhidas. 

 As ligas endurecíveis por precipitação contêm adições de titânio, alumínio e/ou 

nióbio que formam um precipitado endurecedor com níquel após um tratamento 

térmico apropriado. Os mais comuns desses precipitados são chamados de gramma 

prime (γ'- ,  e )) e gamma duplo prime (γ"- . Otimizando 

essas adições de elementos de liga e tratamento térmico, essas ligas podem ter sua 

tensão de limite de ruptura excedendo 200 ksi (1380 MPa) e com tensões de 

escoamento acima de 150 ksi (1035 MPa). Devido à essa incomum alta resistência 
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mecânica combinada com resistência à corrosão à altas temperaturas, essas ligas 

são comumente chamadas de superligas. 

 Ainda há outras ligas que podem se encaixar nessa definição de superligas, 

devido à incomum resistência à fluência em altas temperaturas. Essas são as ligas 

endurecíveis por dispersão de óxidos: MA6000 e MA754, desenvolvidas pela 

International Nickel Company. A razão para esse desempenho é a implementação 

de endurecimento por precipitação e endurecimento por dispersão, criando uma fina 

dispersão de partículas estáveis à altas temperaturas. Esses materiais possuem 

excelente resistência à oxidação em altas temperaturas, porém são incapazes de 

manter a alta resistência ao longo da junta soldada quando submetida à soldas 

convencionais. LIPPOLD et al. (2009). 

 A Figura 6.1 organiza as famílias supracitadas, distribuindo visualmente sem 

ranquear nenhuma liga. 

  

 

Figura 6.1 - Classificação de Níquel e ligas de Níquel. 

Fonte: LIPPOLD et al. (2009) 

 

 Segundo DAVIS (2000), o níquel contém uma extensiva solubilidade sólida para 

diversos elementos de liga, a microestrutura das ligas de níquel consistem da 

austenita em solução sólida CFC (cúbica de face centrada), na qual partículas de 

precipitados podem ser formadas. O níquel forma completa solução sólida com 
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cobre e quase completa com o ferro. No níquel pode ser dissolvido até 35% de 

cromo, até 20% de molibdênio e tungstênio e de 5 a 10% de alumínio, titânio, 

manganês e vanádio. 

 De acordo com REED (2006), a maioria dos elementos de adição em ligas de 

níquel são retirados do bloco d dos metais de transição. O comportamento e a 

influência de cada adição de elemento de liga na estabilidade da fase, depende 

diretamente da posição desse elemento na tabela periódica, como mostra a Figura 

6.2. 

 

 

Figura 6.2 - Categoria de elementos importantes constituintes das superligas 

de níquel e suas posições relativas na tabela periódica. 

Fonte: REED (2006)  

 A primeira classe de elementos inclui níquel, cobalto, ferro, cromo, rutênio, 

molibdênio, rênio e tungstênio; são estabilizadores de fase gama austenítica, com 

raio atômico próximo ao do níquel. O segundo grupo de elementos inclui alumínio, 

titânio, nióbio e tântalo; promovem a formação de fases ordenadas como o 

composto (Al, Ta, Ti), conhecidas como γ'. Os constituintes da terceira classe 

tendem a segregar compostos nos contornos de grão da fase γ, devido ao seus 

raios atômicos serem bem diferentes ao do níquel. Esses elementos são: boro, 

carbono e zircônio. Carbetos e boretos podem ser formados. 
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 Portanto, a microestrutura de uma típica superliga de níquel consiste de diferentes 

fases, conforme abaixo: 

I. Fase gama, com notação γ. Sua estrutura é CFC e na maioria dos casos forma 

a matriz na qual as outras fases se agrupam. Contém significativas 

concentrações de elementos como cobalto, cromo molibdênio. rutênio e rênio.  

II. O precipitado gama prime, com notação γ'. Forma uma fase de precipitado que 

adere à matriz γ, fase essa rica em elementos como alumínio, titânio e 

tântalo. 

III. Formação de carbetos e boretos. O boro faz combinação com elementos como 

cromo ou molibdênio para formar boretos que se precipitam nos contornos 

dos grãos da matriz γ. Já o carbono, normalmente presente em 

concentrações de até 0,2% em peso, faz combinação com elementos mais 

reativos como o titânio, tântalo e háfnio para formar carbetos. Os carbetos 

mais frequentemente encontrados em ligas de níquel são MC, ,  e 

(onde o M é o elemento metálico formador de carbeto). 

 Segundo REED (2006), outras fases ainda podem ser encontradas em certas 

superligas de níquel, particularmente na condição envelhecida, como a fase σ, que 

fragiliza a liga. Entretanto, a composição das superligas são escolhidas para evitar 

ao máximo a formação dessas fases deletérias. 

 

6.2 RESISTÊNCIA À CORROSÃO 

 

 Segundo DAVIS (2000) ,o número de elementos de liga adicionados em 

superligas de níquel costuma ser superior a dez, tornando-se um dos materiais mais 

complexos da natureza. Embora haja essa variedade de adições, a maioria das ligas 

contém quantidades significativas de cromo, cobalto, alumínio e titânio. Quantidades 

pequenas de boro, zircônio e carbono também são incluídas. Outros que também 

são adicionados mais seletivamente são: rênio, tungstênio, tântalo e háfnio. A 

Tabela 6.2 mostra os principais elementos de adição em ligas de níquel e sua 

influência na resistência à corrosão. 
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Tabela 6.2 - Efeito dos elementos de liga na resistência à corrosão das ligas de 

níquel. 

Elemento  Efeito 

Níquel Aumenta resistência à alta temperatura 

Aumenta resistência à oxidação 
Aumenta resistência à corrosão sob tensão 
(SCC). 

Alumínio Aumenta resistência à oxidação e sulfetação. 
Ferro Melhora a economia da liga 

Cobre Melhora a resistência à acidos redutores e sais 
(ligas Ni-Cu) 

Aumenta a resistência ao acido sulfúrico. 

Nióbio Aumenta resistência à alta temperatura 
Aumenta resistência ao pitting. 
Componente estabilizador de carbetos 

Cromo Aumenta resistência à oxidação e sulfetação. 

Aumenta resistência à corrosão em meio aquoso. 
Cobalto Aumenta resistência à alta temperatura e 

resistência à oxidação 
Molibdênio Aumenta resistência à alta temperatura 

Pode reduzir resistência à oxidação 
Aumenta resistência ao pitting e corrosão por 
frestas. 

Nitrogênio Pode aumentar resistência à alta temperatura 
através da precipitação de nitretos estáveis. 

Titânio Componente estabilizador de carbetos 
Prejudicial à oxidação devido aos carbetos de 
titânio desfazerem a escala primária de óxido. 

Tungstênio Aumenta resistência ao pitting e à corrosão por 
frestas. 

 

Fonte: adaptado de DAVIS (2000) 
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 Uma das principais ligas usadas na indústria de óleo e gás é a superliga de níquel 

Inconel 718 (UNS N07718. Essa liga possui adições de 17 a 21% de cromo, 50 a 

55% de níquel, 0,35% de manganês, 2,8 à 3,3% de molibdênio, dentre outros. 

Possui excelente desempenho quanto à resistência à ácidos orgânicos, sais e água 

do mar. Além disso tem ótima performance na resistência à oxidação, carbonetação 

e nitretação. Porém já possui desempenho satisfatório quanto à resistência à 

sulfetação e aos ácidos sulfúrico, clorídrico, fosfórico e nítrico. 

 

6.3 ESTUDOS DE CASO E ANÁLISE DE FALHAS 

 

 A primeira liga de níquel resistente à corrosão útil foi a liga Ni-Cu Monel 400 

(N04400), a qual foi desenvolvida em 1905. Forte e resistente, foi percebido que era 

resistente em vários meios incluindo salmoura, ácido sulfúrico e outros ácidos, 

sendo imune à corrosão sob tensão (SCC).  

 A liga Ni-Mo Hastelloy B (N10001) foi apresentada em 1923 e apresentava 

excelente resistência à ácido clorídrico e outros meios redutores. Um teor mínimo de 

26% é necessário para as baixíssimas taxas de corrosão nesses meios. Em 1974 foi 

evoluída para Hastelloy B-2 (N10665), contendo 28% de molibdênio, 0,8% de ferro e 

0,002% C. Com mais adição de elementos de liga, a liga Hastelloy W (N10004) foi 

desenvolvida, contendo teores de 24% de molibdênio, 6% de ferro, 5% de cromo e 

2,5% de cobalto. Essa última liga é amplamente usada na indústria aeronáutica. 

 Tratando-se das ligas níquel-cromo, as mais amplamente usadas são mostradas 

na  Tabela 6.3. A primeira, Inconel 600 é uma liga padrão de engenharia para uso 

em meios severamente corrosivos à temperaturas altas. É uma liga ternária Ni-Cr-Fe 

contendo 15,5% de cromo e 8% de ferro, garantindo a ela alta resistência e 

trabalhabilidade.  

 De acordo com SMITH (1993), essa liga é uma solução sólida estável, com fases 

precipitadas formadas apenas por nitretos ou carbetos de titânio (podendo haver 

soluções dos dois compostos chamados cianonitretos) e carbetos de cromo. Sua 

microestrutura após tratamento térmico à 1200 ºC e têmpera com resfriamento à 

água é de nítidos contornos de grão livres de precipitados, já que o cromo é mantido 

em solução sólida. Entretanto, ao elevar novamente a temperatura da liga, agora à 
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870ºC por quatro horas e então submetê-la à têmpera novamente, precipitados  

globulares de carbeto de cromo podem ser vistos nos contornos de grão, como 

mostra a Figura 6.3. 

 A superliga de níquel endurecível por precipitação, Inconel 718 (UNS N07718) foi 

inicialmente desenvolvida para uso no motor de turbina a gás de aeronave, 

entretanto, sua combinação única de resistência mecânica e resistência à corrosão 

em meio aquoso tornou-a candidata para uso em fixadores para campos de 

petróleo, válvulas, ferramentas de perfuração e equipamentos de completação de 

poços. 

 Segundo DEBARBADILLO & MANNAN (2010), os primeiros usos da liga Inconel 

718 na produção de óleo e gás foram em fixadores de alta resistência, gavetas, 

sedes, hastes e molas de válvulas gaveta. Inicialmente as aplicações erassm em 

condições de corrosão modestas e as consequência de falhas eram limitadas. A liga 

718 substituiu as mais caras e com menor resistência mecânica, como as K-500 e X-

750. 

 

Tabela 6.3 - Composição química e aplicações de algumas ligas níquel-cromo 

(% em peso) 

Liga % Ni % Cr % Fe % Mn % Si % Outros Aplicações 

Inconel 
600 75 15,5 8 0,5 0,2   

Tubings de 

trocadores de 
calor 

Inconel 

601 60,5 23 14,1 0,5 0,2 1,4 Al 

Cestas para 
tratamento 

térmico 

Inconel 
625 61 21,5 2,5 0,2 0,2 9,0 Mo 

Sistemas de 

dutos 
Sistemas de 
combustão 

Inconel 

690 61,5 29 9 0,5 0,2 0,5 Cu 

Usado à altas 
temperaturas 
em operação 
contendo gases 

com enxofre. 
 

Fonte: SMITH (1993) 
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Figura 6.3 - Inconel 600, após tratamento térmico à 1200 ºC, transferida 

diretamente para 870 ºC por quatro horas e submetida a têmpera na água. 

Fonte: SMITH (1993) 

 Já a liga de níquel Inconel 601 possui composição básica conforme Tabela 4.3 e 

é uma liga para aplicações diversas em engenharia onde é requerido resistência ao 

calor e à corrosão. O alto teor de níquel dessa liga garante essa propriedade. Essa 

liga também possui adição de alumínio, que aumenta resistência à oxidação. 

molibdênio. 

 A liga Inconel 625 possui composição nominal conforme Tabela 6.3. Possui 

resistência mecânica superior às ligas 600 e 601 devido ao endurecimento por 

solução sólida gerado pelo molibdênio e nióbio. A sua alta resistência à corrosão por 

pites na presença de íons de cloreto (ex: água do mar) é devido ao alto teor de 

cromo em conjunto com a adição de 9% de molibdênio. 

 Um típico componente de operação em campos de petróleo que podem ser de 

ligas de níquel são os equipamentos de distribuição de cabeça de poço. Esses 

componentes reduzem a pressão através de um complexo sistema de válvulas e 

combinam ou distribuem o fluxo de óleo e gás. A nomenclatura dada a esse tipo de 

equipamento é: árvore de natal. O nome se dá devido a aparência do bloco central 

de controle de válvulas com uma configuração externa de controle dessas válvulas. 

No caso de produção offshore, ou seja, longe da costa, esses equipamentos 
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permanecem no leito submarino. Esses dispositivos são usinados de um bloco 

forjado vindo de um lingote que em alguns casos pode pesar mais de 9000 kg. Um 

exemplo de bloco central de controle de válvulas, usinado, de uma árvore de natal é 

mostrado na Figura 6.4. 

 

 

Figura 6.4 - Bloco de árvore de natal de poço de gás forjado e usinado da liga 

718. Fotografia da FMC Technologies. 

Fonte: DEBARBADILLO & MANNAN (2010) 

  

 De acordo com KOLTS (1989), uma outra típica aplicação de liga de Inconel 718 

são em hastes de válvula gaveta. Essas hastes são usadas em meios que são 

levemente corrosivos. Baixas taxas de corrosão são necessárias para operações de 

baixo torque para abrir e fechar válvulas. A Figura 6.5 mostra um corte de uma 

válvula gaveta com partes fabricadas tipicamente com liga 718. O propósito do uso 

em sedes e gavetas é devido à resistência a corrosão. Hastes, gavetas, sedes e 

parafusos de válvulas que requerem alta resistência têm sido usado por anos. 

Outras aplicações comuns incluem molas e componentes em válvulas de segurança 

de poço como selos metálicos. Esses tipos de aplicações são o carro-chefe da 

indústria de óleo e gás. 
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Figura 6.5 - Desenho esquemático de uma válvula gaveta mostrando 

componentes de Inconel 718 usados em ambiente corrosivo. 

Fonte: KOLTS (1989)  

 A liga 718 é usada em aplicações de óleo e gás devido a sua boa resistência à 

corrosão. Já que o meio em que se encontra a cabeça de poço de petróleo é 

totalmente sem ar, a probabilidade de corrosão generalizada ou corrosão por pitting 

no ambiente de produção é baixa. A liga 718 é altamente resistente à dióxido de 

carbono, sulfeto de hidrogênio e a ambientes contendo ácido acético, como mostra a 

Tabela 6.4. Taxas de corrosão a menos de 0,025 mm/ano são encontradas à altas 

temperaturas. Apenas com ácido, oxigênio ou elemento sulfuroso a corrosão em 

Inconel 718 torna-se significante. Logo, a resistência à corrosão por pitting é 

considerada somente nos ambientes mais severos encontrados na indústria. 
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Tabela 6.4 - Resistência à corrosão de liga 718 em ambientes simulados de 

produção de óleo e gás. 

Ambiente 
Temperatura 

 (º C) Gas 
Taxa de corrosão 

(mm/ano) 

3% NaCl 204 

1% H2S + 50% 
CO2 + 49% 

CH4, 1000 psi 0,0025 

Água do mar 115 CO2, 250 psi 0,005 

 

Fonte: KOLTS (1989) 

 

 Inconel 718 é suscetível à formação de trinca de corrosão sob tensão (SCC) por 

presença de cloretos em solução de cloreto de magnésio a temperatura de ebulição, 

154 ºC, como mostra a Tabela 6.5. Essa liga é suscetível à esse mesmo feito, 

também, em outros ambientes a altas temperaturas contendo cloretos, enxofre, 

oxigênio ou ácidos. Embora não seja específico para a liga 718, a presença de 

sulfeto de hidrogênio acelera à corrosão sob tensão na presença de cloretos (CSCC) 

em ligas de níquel. 

 

Tabela 6.5 - Média de tempo até formação de trinca de corrosão sob tensão em 

ambiente contendo cloretos, para ligas Fe-Cr-Ni usadas comercialmente, em 

solução de   a 154 ºC. 

Liga 

Concentraçao de 
níquel  

(% em peso) 

Média de tempo para 
formação de trinca 

(minutos) 

Aço inoxidável 304 9 590 

Aço inoxidável 310 20 600 

Liga 800* 32 1800 

Liga 825* 42 6700 

Liga 718* 53 10000 

* Ligas de níquel 

   

Fonte: KOLTS (1989) 
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7 COMPARAÇÃO ENTRE AS LIGAS 

 

7.1 COMPARAÇÃO ENTRE PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS 

 Os fabricantes de aços inoxidáveis superduplex levaram em consideração 

principalmente o balanço entre o cromo, níquel e adição em elevados níveis de 

nitrogênio para conferir maior estabilidade térmica durante a soldagem, além de alta 

resistência mecânica. GUNN (2003). 

 Essa alta resistência mecânica se deve ao fato do efeito de refino de grão obtido 

pela estrutura bifásica e ao endurecimento por solução sólida produzido 

essencialmente pelo nitrogênio. A Figura 7.1 compara as curvas tensão-deformação 

obtidas em ensaio de tração para o aço inoxidável austenítico AISI 304L, o 

inoxidável duplex SAF 2205 (UNS S31803) e o inoxidável superduplex SAF 2507 

(UNS S32750). PARDAL (2009). 

 

 

Figura 7.1 - Curvas de engenharia resultantes dos ensaios de tração dos aços 

inoxidáveis: AISI 304L, SAF 2205 e SAF 2505. 

Fonte: SANDVIK (2008) 
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7.2 COMPARAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA À CORROSÃO 

A resistência excepcional do Inconel 601 à oxidação em altas temperaturas é 

mostrado na Figura 7.2. Durante a exposição, os óxidos de alumínio, níquel e cromo 

formam uma filme de óxido extremamente protetivo e aderente na superfície da liga. 

 

Figura 7.2 - Resultado de teste de oxidação à 1205 ºC. Ciclos de testes 

consistidos de 50h de exposição à temperatura e posterior resfriamento ao ar 

até a temperatura ambiente. 

Fonte: SMITH (1993) 

 A superliga de níquel Inconel 718 possui suficiente resistência à corrosão em 

meios ácidos. A Tabela 7.1 mostra a taxa relativa de corrosão das ligas em solução 

contendo 10% de ácido clorídrico em temperatura de ebulição. A liga 718 corrói à 

uma taxa de 0,10 mm por dia. Essa resistência à corrosão é comparável as outras 

ligas 825, SM2550 ou G3. Do ponto de vista prático, a resistência à corrosão do 

Inconel 718 em aplicações de campo de petróleo em meios ácidos é adequada, 

especialmente porque esses ambientes vão conter inibidores de corrosão para 

conter a corrosão mais além. 
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Tabela 7.1 - Resistência à corrosão de ligas à exposição de 24 horas de 

duração em solução ácida contendo 10% de HCl em temperatura de ebulição. 

Liga 

Taxa de 
corrosão 

(mm/ano) 

Aço inoxidável 304 > 500 

Aço inoxidável duplex 2205 > 500 

Inconel 718 38 

Liga SM 2550 29 

Liga G-3 (UNS N06985) 27 

Liga 825 (UNS N08825) 25 

Liga C-276 (UNS N10276) 5,8 
 

Fonte: KOLTS (1989) 

 

 

7.3 ANÁLISE ECONÔMICA 

 

 O uso de aços inoxidáveis duplex cresceu drasticamente na última década, como 

mostrado na Figura 7.3. Em 2008, o total de toneladas de uso de duplex atingiu a 

marca de 260.000. Embora seja um crescimento rápido, esse número ainda 

representa 5% do total de uso de inoxidáveis na época. 

 Os aços inoxidáveis duplex também podem ser divididos em três grupos: lean 

duplex, duplex standard e superduplex. O percentual de uso do duplex standard 

(UNS S31803/S32205) foi 48% do total do mercado de duplex em 2008. Já os 

superduplex S32750 e S32760 dividiram a marca de 7% do total. É importante 

destacar o aparecimento de um quarto grupo de ligas duplex, os materiais 

hiperduplex, com um crescimento mais modesto que os demais. 

 Os aços inoxidáveis superduplex vem sendo produzidos, pelo menos na Europa, 

desde a década de 1980. O mercado desses dessas ligas é dividido entre algumas 

ligas principais, incluindo ZERON® 100 (UNS S32760), SAF 2507®  (UNS S32750) 
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e Ferralium® 225 (UNS S32550). Os produtos variam entre tubos sem costura, 

barras e chapas disponíveis em estoque, entretanto fixadores ou forjados 

customizados devem ser produzidos sob demanda. SCHULZ et al. (2014). 

 

 

Figura 7.3 - Produção de aços inoxidáveis duplex de acordo com as vendas 

anuais de mercados globais (toneladas). 

Fonte: SCHULZ et al. (2014). 

 

 De acordo com HENRIQUES et al. (2012), para as pressões parciais de CO2 e 

outras condições encontradas em campos do pré-sal no Brasil, o aço carbono não é 

adequado para ser aplicado, devido à natureza ácida do dióxido de carbono 

dissolvido (ácido carbônico) que causa altos níveis de corrosão uniforme e 

localizada. No caso do uso desse tipo de material com inibidores de corrosão, ainda 

assim não é recomendado, pois seria necessário ter produtos com extrema 

eficiência e disponibilidade. Além disso, ter uma alta disponibilidade de um insumo 

aumenta os custos operacionais e de logística e também a complexidade. Portanto, 

o uso de inibidores de corrosão foi descartado, devido a ser considerado não pratico 

e apresentar riscos de falhas. 
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 Devido a impossibilidade do uso de aço carbono, é necessário o uso de ligas 

resistentes à corrosão (CRA). A primeira opção, de custo menor e maior 

disponibilidade, seria o aço inoxidável martensítico 13Cr. Entretanto, esse material 

possui baixa resistência à cloretos que podem penetrar o filme superficial e induzir 

ataque de corrosão localizada nas condições ambientes de operação no pré-sal. 

Além disso, a literatura mostra que o aço 13Cr é muito sensível à corrosão sob 

tensão em fluidos contendo cloretos na presença de . 

 Uma próxima opção seriam as modificações da liga 13Cr acima, com adições de 

molibdênio (até 2%) e níquel (até 5%), que são produzidos sob diferentes nomes e 

que geralmente são denominados aços inoxidáveis supermartensíticos (SMSS). 

Essas ligas apresentam melhor resistência à corrosão e estão disponíveis em 

maiores resistências mecânicas, podendo chegar a 110 ksi. Entretanto, esse tipo de 

material é sensível à corrosão sob tensão (SCC) e corrosão localizada em meios 

com baixo pH. 

 Para meios mais corrosivos, a próxima opção a ser usada seria os aços 

inoxidáveis duplex ou superduplex, que combinam alta resistência à corrosão 

localizada e alta resistência mecânica (até 125 ksi). Como as outras opções, esse 

tipo de material também possui suas limitações para uso em ambiente subsea 

devido ao risco de fragilização por hidrogênio e corrosão em fadiga. Apesar da 

limitação, essas ligas são tipicamente compatíveis com os requisitos de aplicação 

em poços de petróleo. 

 Finalmente, as ligas de níquel como Inconel 625, Hastelloy. podem ser usadas em 

condições extremas. Devido ao alto custo de materiais altamente ligados como é o 

caso das ligas e superligas de níquel, as aplicações em linhas de produção rígidas, 

por exemplo, são tipicamente produzidas em combinação com aço carbono, 

formando dutos bimetálicos. Dessa forma, a deposição de CRA acaba sendo 

somente na área de interesse, deixando a parte de aço carbono para resistir 

somente à esforços mecânicos 
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8 CONCLUSÕES 

 

 Uma ampla gama de testes foi realizada pela Petrobras em seu centro de 

pesquisa, para selecionar as melhores ligas resistentes à corrosão (CRA) em 

relação à custo benefício para aplicação no pré-sal. Em termos práticos, a maior 

conquista foi a aprovação do aço inoxidável supermartensítico em uso em campo, 

quando as tradicionais seleções de material segundo normas e tabelas indicariam o 

uso de aços inoxidáveis duplex e superduplex. 

 Embora a liga Inconel 718 tenha sido bem sucedida nas aplicações de óleo e gás 

por muitos anos, limitações inerentes que dirigem a busca por outras alternativas, 

continuam até os dias de hoje. Alguns problemas básicos são o alto custo da 

matéria-prima quando comparado à aço liga e insuficiente limite de escoamento e 

resistência à fragilização por hidrogênio para serviço nos meios mais corrosivos, 

principalmente aqueles com enxofre livre. Outras propriedades como resistência à 

fadiga, usinabilidade e tenacidade ao impacto das ligas 718 são mencionadas como 

deficiências, mas não tem sido base para novos desenvolvimentos de materiais.  

 Ainda assim, as principais operadoras de campos de petróleo, assim como a 

Petrobras, não abrem mão do uso das ligas e superligas de níquel em aplicações 

mais críticas, onde as falhas podem ter consequências de alto impacto. A falha de 

um equipamento que controla o fluxo de produção de óleo e gás no poço (árvore de 

natal molhada) pode ter consequências ambientas catastróficas e operações de 

intervenção com custos elevadíssimos. Por exemplo, para o pré-sal, foi definido que 

as árvores de natal molhadas seriam completamente cladeadas em Inconel 625 

(cladding - processo de deposição de material por solda). 

 Notoriamente, no processo de seleção de materiais para uso em óleo e gás, as 

que possuem maior desempenho nos diversos testes realizados em relação à 

resistência à corrosão em diversos meios agressivos, são as ligas e superligas de 

níquel. Entretanto, devido ao alto custo desse tipo de material, a indústria continuará 

usando soluções híbridas, como a mostrada no capítulo 6 no caso de duto bi-

metálico. 

 Para fins de comparação mais representativa entre ligas CRA, um possível 

trabalho futuro inclui submeter amostras dessas ligas à ensaios segundo a norma 

NACE MR0175. Essa norma apresenta os limites mínimos os quais as ligas CRA 
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devem cumprir para aplicações em óleo e gás, sujeitos à parâmetros como presença 

de sulfetos, haletos etc. 

 Além disso, nenhum dado significativo foi apresentado acerca dos aços 

inoxidáveis supermartensíticos, que são objetos de estudo atual para substituição 

dos aços mais ligados e com custos mais elevados como o superduplex e superligas 

de níquel. 

 Portanto, uma boa alternativa para dar espaço à visualização da performance 

deste tipo de liga promissora, a execução de testes segundo o anexo B.3.5.4 da 

NACE MR0175 para a o supermartensítico Super 13 para simulação do 

desempenho em operação em campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

9   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[ASM-H.3 1992] ASM Handbook Committee, ASM Handbook, 10a ed., Vol. 3 – Alloy 

Phase Diagrams, ASM 

International, Metals Park, Ohio, USA, 1992. 

 

ALVAREZ-ARMAS, I. “Duplex Stainless Steels: Brief History and Some Recent 

Alloys”. Recent Patents on Mechanical Engineering, v. 1, n. 1, p. 51–57, 

doi:10.2174/2212797610801010051, 2008. 

 

BENDALL, K.C. Corrosion resistant alloys - an industry-wide overview of 

applications. Vol. 42 I. 2. 1995, pp. 12-15 

 

BONIARDI, Marco; CASAROLI, Andrea. Stainless Steels. 1ª ed. Brescia: Lucefin. 

2014. 235p. 

 

COSTA E SILVA, A.L.V.; MEI, P.R. Aços e ligas especiais. 2ª ed. Sumaré, SP: 

Eletrometal S.A. Metais Especiais, 1988. 512 p 

 

CHAI, G.; KANGAS, P.; Super and hyper duplex stainless steels: structures, 

properties and applications. 21st European Conference on Fracture (ECF21), 

Elsevier Science BV. 2016, Vol. 2, pp. 1755-1762 

 

CHIAVERINI, V.; Aços e Ferros Fundidos, ABM, 6ª edição, São Paulo, 1988. 

 

DAVIS, J.R. ASM Specialty Handbook, Nickel, Cobalt, and Their Alloys. Ohio, USA. 

ASM International, 2000. 442 p. 

 

DEBARBADILLO, J.J.; MANNAN, S.K.; Alloy 718 for oilfield applications. 7th 

International Symposium on Superalloy 718 and derivatives. Pittsburgh, 

Pennsylvania, USA. TMS High Temperature Alloy Committee, 2010. p.579-593 

 

FARRAR, J. C. M. The alloy tree. Boca Raton: Woodhead Publishing Ltd, 2004 

 



72 
 

 

FISCHER,G.J.; MACIAG R.J. The Wrought Stainless Steels, in Handbook of 

Stainless Steel. New York, USA. McGraw-Hill,1977 Cap. 1, p.1-10 

 

GAGNEPAIN, J.-C. “Duplex stainless steels: Success story and growth 

perspectives.” Stainless Steel World, v. Dezembro, p. 31–36, 2008. 

 

GUNN, R.N. Duplex stainless steels. Microstructure, properties and applications. 

Cambridge - England: Abington Publishing, 2003. 204p. 

 

HENRIQUES, C.C.D; JOIA, C.J.B.M; BAPTISTA, I.P.; GUEDES, F.M.F., Material 

Selection for Brazilian Presalt Fields. Houston, Texas, USA. OTC23320, Offshore 

Technology Conference, 2012.  

 

KAHAR, S.D. Duplex Stainless Steels-An overview. Int. Journal of Engineering 

Research and Application Vol. 7, I. 4, 2017. pp. 27-36. DOI: 10.9790/9622-

0704042736 

 

KOLTS, J. Alloy 718 for the oil and gas industry. Superalloy 718 Metallurgy and 

Applications. Pittsburgh, Pennsylvania, USA. E.A. Loria, The Minerals, Metals & 

Materials Society, 1989. p. 329-344 

 

KRAUSS, G. Steels: Processing, Structure and Performance. 1ª ed. Ohio, USA. ASM 

International. 2005 613 p. 

 

LIPPOLD, J.C; DUPONT, J.N; KISER, S.D. Welding metallurgy and weldability of 

nickel-base alloys. Hoboken, New Jersey, USA. John Wiley & Sons, 2009. 456 p. 

 

LIPPOLD, J.C.; KOTECKI, D.J. Welding metallurgy and weldability of stainless 

steels. 1ª ed. New Jersey: Willey-Interscience. 2005. 357 p. 

 

LLEWELLYN, D. T.; HUDD, R. C. Steels: Metallurgy and Applications. 3ª ed. Oxford: 

Butterworth Heinemann. 1992. 389 p. 
 
LO, K. H.; SHEK, C. H.; LAI, J. K.L. Recent developments in stainless steels, 

Materials Science and Engineering R. Vol. 65, 39-104. Abril, 2009. 



73 
 

 

 

NACE MR0175 / ISO 15156 Petroleum and Natural gas industries - materials for use 

in H2S containing environments in oil and gas production 

 

NILSSON, J. O. “Super duplex stainless steels”. Materials science and technology, v. 

8, n. 8, p. 685–700, 1992. 

 

OUTOKUMPO, Handbook of Stainless Steel. Finnland: Outokumpo Oyj, 2013. 

 

PARDAL, J. M.; Efeito dos tratamentos térmicos nas propriedades mecânicas, 

magnéticas e na resistência à corrosão de aços inoxidáveis superduplex. Niterói, 

2009. 411 f. Tese de doutorado - Programa Francisco Eduardo 

Mourão Saboya de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - Universidade Federal 

Fluminense. 

 

REED, R.C. The Superalloys Fundamentals and Applications. Cambridge, United 

Kingdom. Cambridge University Press, 2006. 392 p. 

 

REMITA, E.; MARCHAND, D.; TARAVEL-CONDAT, C. Qualification and 

Industrialization of Superduplex and Alloy 31 carcasses for unbonded flexible pipe 

applications. 8th Duplex Stainless Steels conference. Beaune, França: EDP 

Sciences. 2010. p. 603-612. 

 

SANDVIK. Workshop: Fabricação de equipamentos e sistemas em aços inoxidáveis 

super-duplex. Como garantir o desempenho em serviço. CENPES, Petrobras, 

28/10/2008. Slides das apresentações. 

 

SCHULZ, Z.; WHITCRAFT, P.; WACHOWIAK, D.; "Availability and Economics of 

Using Duplex Stainless Steels." Corrosion, NACE International, San Antonio, Texas, 

EUA. Março 9-13, 2014. 

 

SMITH, William F. Structure and Properties of Engineering Alloys. 2ª ed. McGraw-

Hill. 1993. 630 p. 

 



74 
 

 

TAVARES, S.S.M. Engenharia dos Materiais I. 2015. Universidade Federal 

Fluminense, Niterói. 461p. Slides das apresentações em aula.  

 

THIERRY, D; LARCHÉ, N.; EIDHAGEN,J.; KIVISAKK, U.; CASSAGNE, T.; MEHUS, 

L. ; Service performance of Super Duplex umbilical tubing within the umbilical design. 

8th Duplex Stainless Steels conference. Beaune, França: EDP Sciences. 2010. p. 

517-528. 

 

TURBEVILLE, E.; BUSSCHAERT, F.; BENUM, S.; MADSEN, B.; A summary of 

recent experience on designing and fabricating subsea oil and gas production 

systems with 22Cr and 25Cr piping materials. 8th Stainless Steels conference. 

Beaune, França: EDP Sciences. 2010. p. 545-560. 

 

ZUILI, D. The Use of Duplex Stainless Steel in OIl & Gas Industry. 8th Duplex 

Stainless Steels conference. Beaune, France: EDP Sciences. 2010. p. 575-588. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


