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RESUMO 

Em setembro de 2021 ocorreu um vazamento de 9 m³ de ácido sulfúrico 98% na 

estação de tratamento de efluentes da siderúrgica Ternium do Brasil. Visando encontrar a causa 

raiz da falha, a tubulação rompida no evento citado se tornou o objeto de estudo deste trabalho. 

Foi feita uma análise visual que indicou uma corrosão acentuada no cordão de solda e nos 

parafusos de uma das válvulas. O material dos parafusos confirmou-se diferente dos demais ao 

se perceber atração magnética nos mesmos, o que não ocorreu nas demais peças que por projeto 

eram de aço inoxidável 304. Em seguida, sob a hipótese de uma corrosão galvânica ter ocorrido, 

foi realizada uma análise química para se verificar a composição das peças utilizadas na 

instalação. A análise química indicou elementos de liga abaixo do especificado para este tipo 

de aplicação, devido de o conjunto ter ficado submerso em ácido e formado sulfato de cromo 

em reação ao óxido de cromo o qual decantou por várias horas. A porcentagem de molibdênio 

sugeriu que o conjunto era feito de aços inoxidáveis da família 316, não podendo se concluir 

de com precisão a liga principalmente por falta de informação no que tange à porcentagem de 

carbono nos materiais. Em seguida foi realizada a preparação e posterior revelação das amostras 

com um ataque eletrolítico de ácido oxálico para visualização da microestrutura no microscópio 

óptico, que indicou diferenças na estrutura entre os tubos e conexões que foram soldadas. A 

principal diferença se identificou em contornos de grão aparentes por conta de uma precipitação 

de cromo na ZTA, caracterizando uma leve sensitização em uma das peças, sendo que estas 

marcas eram ausentes no T soldado a ela. Por fim, a quantidade de solda nas amostras era 

reduzida o suficiente impedindo que fosse esclarecida a hipótese de corrosão galvânica na solda, 

mas foi possível concluir que o material da tubulação indicada no projeto (aço inoxidável AISI 

304) não estava correta, tratando-se na verdade de uma liga de 316 ou 316L, superior ao 304, e 

também que ocorreu corrosão galvânica nos parafusos na válvula por conta da diferença de 

materiais utilizados. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: ácido sulfúrico, aço inoxidável austenítico, corrosão. 
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ABSTRACT 

In September 2021, there was a leak of 9 m³ of 98% sulfuric acid in the effluent 

treatment plant of the steel company Ternium do Brasil. In order to find the root cause of the 

failure, the pipe ruptured in the aforementioned event became the object of study of this work. 

A visual analysis was performed which indicated a marked corrosion in the weld bead and in 

the screws of one of the valves. The material of the screws was confirmed to be different from 

the others when magnetic attraction was perceived in them, which did not occur in the other 

parts, which by design were made of 304 stainless steel. Then, under the hypothesis that 

galvanic corrosion had occurred, a chemical analysis of the ICP-OES type to verify the 

composition of the parts used in the installation. The chemical analysis indicated alloy elements 

below the specified for this type of application, due to the fact that the set was submerged in 

acid and formed chromium sulfate in reaction to the chromium oxide which was decanted for 

several hours. The percentage of molybdenum suggested that the set was made of stainless 

steels of the 316 family, and it was not possible to accurately conclude the alloy, mainly due to 

lack of information regarding the percentage of carbon in the materials. Then, samples were 

prepared with an electrolytic etching for visualization under the optical microscope, which 

indicated differences in the structure between the tubes and connections that were welded. The 

main difference was identified in the apparent grain boundaries due to a precipitation of 

chromium in the HAZ, characterizing a slight sensitization in one of the pieces, and these marks 

were absent in the T welded to it. Finally, the lack of remaining weld prevented the hypothesis 

of galvanic corrosion in the weld from being clarified, but it was possible to conclude that the 

pipe material indicated in the project (AISI 304 stainless steel) was not correct, being in fact an 

alloy of 316 or 316L, higher than 304, and also that galvanic corrosion occurred in the screws 

in the valve due to the difference in materials used. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sendo um dos principais setores industriais de um país, a indústria siderúrgica é 

responsável por manipular minérios e metais em seus primeiros estágios de produção e 

transformá-los em produtos mais refinados a serem usados por demais setores utilizadores de 

materiais metálicos. As usinas siderúrgicas brasileiras geraram 52,4% do aço produzido por 

toda a América Latina em 2016, e de 2008 até tal ano movimentou 25 bilhões de reais em 

investimentos, sendo um dos setores industriais indispensáveis para a economia do Brasil na 

atualidade (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2017). 

Numa usina integrada o processo de produção de aço inicia-se na transformação do 

minério de ferro em ferro-gusa, no alto forno, que na sequência segue para a aciaria para a etapa 

de refino, obtendo-se o aço. O aço líquido é lingotado e, após solidificação, tem-se as placas, 

que posteriormente serão laminadas, obtendo-se chapas ou bobinas como produto final. A água 

é fundamental em várias etapas do processo produtivo, sendo utilizada para resfriamento, 

aquecimento, solubilização, limpeza e geração de energia, por exemplo. Após utilização a água 

deve ser tratada em estações de tratamento de efluentes hídricos para retirada de contaminantes, 

enquadrando-a, antes do descarte, a requisitos legais e de qualidade especificados para evitar 

danos ao meio ambiente (MOURÃO; GENTILE, 2007). 

Uma usina siderúrgica que se destaca no Brasil é a Ternium, localizada no distrito 

industrial de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. A Ternium está presente, além do Brasil, na 

Argentina, no México, na Colômbia, nos Estados Unidos e na América Central, e é a maior 

indústria de aços planos da América latina (TERNIUM, 2019).  

A Ternium do Brasil possui uma Estação de Tratamento de Água e Efluentes que tem 

a função de tratar o efluente produto da refrigeração, cujo objetivo é reutilizá-lo ou realizar um 

descarte correto nos afluentes do Rio Guandu. O tratamento de efluentes na Ternium do Brasil 

passa por várias etapas, utilizando-se diferentes produtos com diversas funções. Na etapa de 

floculação e coagulação a água é primeiramente misturada com Cal (óxido de cálcio), depois é 

injetado sulfato de alumínio em um reator do tipo tanque agitado contínuo (Continuous Stirred 

Tank Reactor - CSTR) e logo após é injetado ácido sulfúrico a 98% para redução de pH. Na 

primeira etapa o pH da mistura fica em torno de 11,5 e, na segunda etapa, 6,5. Isso garante com 

que o ácido sulfúrico torne a mistura o mais insolúvel possível para então ocorrer a decantação.  
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Segundo informações obtidas mediante entrevista verbal com engenheiros e técnicos 

de manutenção além de estarem registrados em documentos internos da empresa, o ácido 

sulfúrico 98% utilizado na estação de tratamento de efluentes (ETE) da Ternium Brasil passa 

por tubulações e válvulas de aço inoxidável AISI 304 desde o tanque de armazenamento até o 

local de aplicação na mistura além de uma pressão de trabalho entre 2 e 4 bar em temperatura 

ambiente. 

Em setembro de 2021, ocorreu um rompimento da tubulação de condução de ácido 

sulfúrico, resultando numa perda de 9 m³ (9 mil litros) do fluido. O líquido ficou retido num 

dique de contenção, o que evitou danos de outros tipos como mostram as Figura 1.1 e Figura 

1.2. 

 

Figura 1.1 - Vazamento de ácido sulfúrico no dique de contenção 
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Figura 1.2 - Dique de contenção de ácido após a diluição 

1.2 OBJETIVOS  

O objetivo do presente estudo foi realizar uma análise de falha do vazamento da linha 

de tubulação de ácido sulfúrico na estação de tratamento de efluentes (ETE) da Ternium do 

Brasil buscando uma possível causa raiz para o acontecimento. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Em caso de falhas é importante realizar uma investigação para determinação da causa 

raiz, pois é possível tomar decisões de modo que não ocorram outros eventos que possam 

colocar em risco a saúde dos trabalhadores e do meio ambiente, além de perdas econômicas 

relacionadas à instalação e de produtividade. Além disso, apesar de existir material diverso na 

literatura acerca da interação do aço inoxidável em ambiente marinho e em ácidos de outra 

categoria, carece de maior estudo a interação do aço inoxidável com o ácido sulfúrico na alta 

concentração o qual ocorreu o evento o que tornou o estudo mais motivador. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS (ETE) 

O conceito de efluente industrial é todo despejo líquido resultante das diversas etapas 

de um processo produtivo, ou seja, toda água utilizada na indústria e que é posteriormente 

descartada nos rios ou que seja reutilizada. Esse resíduo produzido por um processo industrial 

normalmente possui alta taxa de carga poluidora, sendo necessário utilizar técnicas de 

tratamento para um descarte mais consciente com o meio ambiente (MARQUES, 2017). 

Basicamente os tratamentos são divididos em três fases: tratamento físico, químico e 

biológico.  O tratamento físico, ou pré-tratamento, é responsável por criar uma barreira física 

propriamente dita. Ela consiste em retirar sólidos do efluente e separar suas fases. Os processos 

mais comuns a essa fase são gradeamento, podendo ser fino ou grosso, e a desarenação, que 

separa materiais sedimentáveis de pequena dimensão, sendo eles entre 0,1 e 0,4 mm. O 

tratamento químico, ou tratamento primário, consiste em remover a matéria orgânica 

sedimentada e presente neste efluente, ou seja, retirar a carga contaminante com dosagem de 

produtos químicos. Esses sedimentos são separados por diferença de densidade entre as 

substâncias e concentram as técnicas de floculação, neutralização e decantação. O tratamento 

biológico, ou tratamento secundário, retira as bactérias e leveduras que possivelmente possam 

ter na composição da água. Essa fase consiste em consumir a matéria orgânica que não foi 

retirada no tratamento primário e ocorre por processos aeróbicos ou anaeróbicos, ou seja, 

precisam ou não de oxigênio para ocorrer reação de consumo de matéria orgânica como fonte 

de carbono e nitrogênio. Para os processos que demandam oxigenação, existem lagoas de 

aeração com bombas e agitadores com o intuito de manter a constância na movimentação do 

fluido; para os processos que não demandam agitação, há reatores biológicos (MARQUES, 

2017). 

Em especial na fase de tratamento químico, existe a predisposição para utilizar 

produtos químicos para precipitação de compostos em solução e desestabilização de suspensões 

coloidais de partículas sólidas. Os colóides são partículas na faixa dos 1 nm e 0,1 nm e causa 

cor e turbidez na água. Naturalmente, eles possuem propriedades elétricas que criam forças de 

repulsão que impedem a aglomeração e a sedimentação, por isso não poderiam ser retiradas por 

sedimentação, flotação ou filtração. Para que sejam removidos, é necessário utilizar da técnica 

de coagulação, floculação, sedimentação e filtração para que a água possa ser clarificada. Na 
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técnica de coagulação, é dosado o coagulante químico. O coagulante é composto normalmente 

por um sal de ferro ou alumínio que é adicionada à água, o qual irá gerar um hidróxido do sal 

correspondente que, em solução, irá desestabilizar as partículas coloidais gerando um coágulo 

no meio aquoso de modo que, sob agitação controlada, possa formar um floco. Um exemplo de 

coagulante é o sulfato de alumínio que gera o hidróxido de alumínio. Em especial, o hidróxido 

de alumínio insolúvel envolve e arrasta as partículas coloidais processando a coagulação. 

(MARQUES, 2017). 

O pH influencia diretamente na coagulação e floculação. De modo geral, em pH entre 

5,0 e 6,5 e baixas dosagens de coagulante predominam a coagulação por adsorção, enquanto 

em pH entre 7,0 e 9,0 e altas dosagens de agente químico, predominam a coagulação por 

varredura. Em pH elevado, aparece a forma negativa (Al(OH4))
- que não promove a coagulação 

nem a floculação. Portanto um controle de pH adequado é muito importante para a qualidade 

da água a ser tratada, uma vez que a eficiência de coagulação e floculação depende disso 

evitando assim um efluente com cor, turbidez, odor, matéria orgânica e outros agentes 

poluidores. Muitas vezes esse controle de pH pode ser realizado por um ácido forte, sendo ele 

ácido clorídrico (HCl) ou ácido sulfúrico (H2SO4) (MARQUES, 2017). 

2.2 AÇOS INOXIDÁVEIS 

Segundo IMOA (2020), os aços inoxidáveis são ligas à base de ferro contendo ao 

menos 10,5% de Cromo (Cr), um elemento usado primeiramente para agregar resistência a 

corrosão no material e a altas temperaturas. Com esta porcentagem de Cr forma-se uma película 

fina de óxido de cromo III (Cr2O3) que evita a oxidação do material. Existem diversas ligas de 

aços inoxidáveis, e todas elas atendem a esta porcentagem mínima de Cr. 

Há cinco principais categorias de aços inoxidáveis: austeníticos, ferríticos, duplex 

(misturas de austenítico e ferrítico), martensíticos e endurecíveis por precipitação. Estas 

categorias levam em conta a estrutura cristalina e o tratamento químico do material, sendo as 

três fases primárias a austenítica, ferrítica e a martensítica. Tratando-se do conjunto de aços 

inoxidáveis austeníticos, suas principais características são o limite de escoamento moderado, 

alta resistência à tração, boa ductilidade e redução gradual da dureza proporcional à temperatura 

além da característica do paramagnetismo nesses aços. Esta falta de definição de temperaturas 

para a transição dúctil-frágil torna este grupo de aços ideal para aplicações criogênicas (IMOA, 

2020).  
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Os aços inoxidáveis austeníticos também possuem boa soldabilidade e podem ser 

fabricados em formas complexas. Esta família de aços não pode ser endurecida via tratamento 

térmico, mas podem ser reforçadas via encruamento mecânico (IMOA, 2020).  

Segundo Carbó (2008), o mais popular dos aços inoxidáveis austeníticos, também 

conhecidos como aços inoxidáveis da série 300, é o 304, com 18% de Cr e 8% de Ni, possuindo 

intensa resistência a corrosão, ductilidade e soldabilidade de referência para os demais 

inoxidáveis austeníticos. Os demais aços da série 300 mais conhecidos podem ser considerados 

variações dos elementos de liga do 304 e organizados de forma esquemática conforme a Figura 

2.1. 

 

Figura 2.1 - Fluxograma dos principais tipos de aços inoxidáveis austeníticos a partir das variações de liga do aço SAE 304 

(CARBÓ, 2008) 

Em termos gerais, pode-se afirmar que o 304 é o mais indicado nas principais 

aplicações, e as variantes da série 300 são utilizadas em situações mais particulares nas quais 

seu desempenho é inferior a estas. Tendo em vista os três tipos de corrosão: por pites, por frestas 

e sob tensão, em especial causadas pelos íons cloreto, o 304 tem um bom desempenho em 

temperatura ambiente e em meio aquoso com até 200 ppm de cloreto, salvo os casos em que o 

material está sob tensão. Para casos até 800 ppm recomenda-se a utilização do aço inox 316, e 

em quantidades superiores de cloreto é necessário utilizar aços com maior porcentagem de 

molibdênio ainda, tal como o 317 (CARBÓ, 2008). 
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Analisando situações em que o aço será submetido a temperaturas entre 425 e 850 °C, 

como numa soldagem a arco elétrico, onde as adjacências do local da solda são aquecidas nesta 

faixa, o fenômeno da sensitização pode ocorrer e alterar as propriedades do material. Trata-se 

da combinação entre o carbono e o cromo que se precipitam como carboneto de cromo (Cr23C6) 

nos contornos de grão do material, causando um empobrecimento de Cr nas regiões adjacentes. 

Dependendo da intensidade da sensitização, a quantidade de cromo pode se reduzir de modo 

que o material perca a sua resistência à corrosão prevista pela liga. Isso porque a sensitização é 

particularmente danosa em materiais expostos a meios ácidos, gerando a chamada corrosão 

intergranular. A sensitização também deixa o material mais propenso às demais formas de 

corrosão mencionadas (CARBÓ, 2008). 

Uma solução comum a este fenômeno é a utilização de aços com teores menores de 

carbono, como as variantes 304L, 316L e 317L. Tais versões possuem apenas 0,03% de 

carbono, em contraste aos 0,08% de valor padrão das citadas anteriormente, com formação de 

carboneto de cromo reduzida drasticamente, o que provoca danos inferiores por sensitização. 

Outras soluções envolvem adicionar elementos estabilizantes, como o titânio (Ti) e o nióbio 

(Ni), uma vez que estes elementos possuem uma afinidade química com o carbono superior à 

do cromo e impedindo a precipitação do Cr. Aços com estas características são o 321 e o 347, 

sendo versões estabilizadas do 304, e o 316Ti, versão estabilizada do 316 (CARBÓ, 2008). 

Para situações extremamente agressivas, em que diversas situações como as citadas 

acima estão previstas para o material, pode se considerar utilizar o 904L. Com 20% de cromo, 

25% de níquel, 4,5% de molibdênio, 1,5% de cobre e porcentagem máxima de carbono em 

0,02%, sendo considerado surperaustenítico, o 904L garante resistência a sensitização causada 

por processos de soldagem, resistência a pites e frestas, melhores resistências à corrosão sob 

tensão que o 304 e o 316, e por fim melhora ainda mais a resistência à corrosão em meios ácidos 

por conta dos altos teores de níquel e molibdênio, entretanto o seu alto custo determina a 

prioridade necessária para sua aplicação (CARBÓ, 2008). 

2.3 CORROSÃO  

Segundo Gentil (2019), a definição de corrosão é, basicamente, a deterioração de um 

material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente aliada o 

não a esforços mecânicos. Os problemas de corrosão são frequentes na indústria e ocorrem de 

diferentes formas e por diferentes razões resultando em diferentes características. Neste item 

serão apresentados alguns tipos de corrosão. 
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2.3.1 CORROSÃO GALVÂNICA 

A corrosão galvânica, também chamada de corrosão de contato ou corrosão bimetálica, 

possui o mesmo princípio da pilha eletrolítica, ou seja, ocorre quando dois metais, sendo esses 

de potenciais diferentes, estão em contato elétrico enquanto estão imersos em um líquido 

corrosivo e eletricamente condutor. Devido à diferença de potencial desses metais quando 

imersos no líquido, os elétrons fluem do anodo do metal (mais eletronegativo) para o catodo 

(mais eletropositivo) o que acarretará no aumento da taxa de corrosão do ânodo conforme a 

Figura 2.2 (NATIONAL PHYSICAL LABORATORY, 2020). 

 

Figura 2.2 - Desenho esquemático do processo de corrosão galvânica 

De forma geral, suas reações são similares àquelas vistas em processos de corrosão 

comum, com o metal separado, porém com uma taxa de corrosão muitas vezes mais acentuada. 

Uma corrosão sem junção de metais, as reações ocorrem numa área local do metal, por vezes 

pequenas. No processo de corrosão galvânica, o catodo é quase totalmente ou totalmente no 

lado mais eletropositivo do componente ao passo que o anodo está no lado mais eletronegativo 

(NATIONAL PHYSICAL LABORATORY, 2020). 

 Para ocorrer a corrosão bimetálica, são necessárias algumas condições para tal. 

Deve haver um eletrólito que servirá de ponte entre os dois metais, o que nem sempre pode ser 

agressivo ao metal individual quando eles não estão unidos e pode estar na forma de soluções 

volumosas, um filme condensado ou um sólido úmido, tal como o solo ou depósitos de sal. É 

necessário que haja conexão elétrica entre os metais. Isso normalmente envolve contato físico 

direto, porém é possível que haja contato onde a continuidade elétrica é estabelecida entre dois 

metais, tal como o próprio aterramento. Por conseguinte, uma diferença de potencial suficiente 

entre os metais que possa gerar significativa corrente galvânica além de uma reação catódica 

no material mais nobre dos metais (NATIONAL PHYSICAL LABORATORY, 2020). 

O potencial eletrolítico é determinado por muitos fatores, porém o fluido largamente 

documentado é a água do mar. O valor do potencial para qualquer liga, em qualquer ambiente, 
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pode ser severamente alterado por fatores como temperatura, velocidade do fluido, tratamento 

bioquímico e etc. Em muitos ácidos, as taxas de corrosão podem ser altas e a tendência de 

seleção de materiais é pela escolha de materiais de alta liga, os quais são mais resistentes à 

corrosão. Entretanto, diferentes pares de ligas podem produzir uma variedade de efeitos, o que 

são pouco comuns e intuitivos de se ver em outros eletrólitos. Por uma série de razões, o par 

galvânico possui algumas limitações. A resistência à corrosão em ácidos acontece normalmente 

em sua região passiva, porém, com um potencial eletrolítico baixo, esses materiais transitam da 

região passiva para a região ativa, onde a dissolução normalmente acontece (NATIONAL 

PHYSICAL LABORATORY, 2020). 

A parte anódica da junção tendo seu potencial na região ativa separadamente, com a 

união de duas ligas, a taxa de corrosão pode ser reduzida uma vez que ela pode ser movida para 

a região de transição. A parte mais eletropositiva pode sofrer alguma ou nenhuma corrosão se 

continuar na região passiva, mas a corrosão pode ocorrer se o potencial é movido para a zona 

de transição ou até mesmo para a região ativa. Essa situação poderia acarretar numa taxa 

incrementada no catodo e diminuída no anodo. Dessa forma, o desempenho e característica dos 

metais em ambiente ácido podem mudar abruptamente a julgar por suas concentrações, 

temperaturas, pressões, pureza e tantas outras variáveis associadas ao ácido (NATIONAL 

PHYSICAL LABORATORY, 2020). 

Além disso, a corrosão galvânica é proporcional à distância na série de potencial 

elétrico entre os dois materiais ou quanto melhor condutor for o meio eletrolítico, maior a 

intensidade da corrosão. A Tabela 2.1 mostra alguns metais e ligas metálicas ordenadas de 

acordo com seus respectivos potenciais elétricos na água salgada do mar – potenciais esses 

denominados de série galvânica. A ordem relativa pode variar entre o meio eletrolítico que os 

materiais se encontram. De qualquer forma, não é recomendável utilizar materiais com série 

galvânica muito distantes. Para aços inoxidáveis de qualquer tipo, o potencial elétrico é tão 

pequeno que se torna desprezível a ocorrência de corrosão galvânica (SILVA TELLES, 2003). 
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Tabela 2.1 - Série galvânica para a água do mar 

 

A corrosão galvânica pode, também, ser controlada pela colocação de anodos de 

sacrifício, presos ao metal anódico e próximos ao local de contato dos dois materiais. Os anodos 

de sacrifício são basicamente constituídos de elementos de metais altamente anódicos (Mg, Al, 

Zn) e que, por isso, são corroídos preferencialmente, protegendo o equipamento. Apesar disso, 

é dispendioso e obriga um cuidado constante de inspeção de troca de anodos de sacrifício. Para 

os casos em que for impossível a separação entre o uso de materiais distanciados, é 

recomendado a colocação de juntas, arruelas ou outro elemento dielétrico entre as peças 

metálicas (SILVA TELLES, 2003). 
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2.3.2 CORROSÃO-EROSÃO 

Certos fluidos quando estão com velocidades baixas em relação a um certo limite ou 

ainda, relativamente, estáticos, não provocam nenhuma corrosão no material de contato. 

Contudo, quando esses mesmos fluidos apresentam uma velocidade alta em relação a um valor-

limite, uma tensão alta ou um turbilhonamento intenso no fluido, apresenta-se a forma especial 

de corrosão denominada corrosão-erosão. Ela ocorre por conta da desagregação do filme 

passivador ou de outro revestimento protetor. Em aços inoxidáveis, esse revestimento é 

formado por uma fina camada de óxido de cromo da ordem de 0,02 µm de espessura. A sua 

intensidade de ataque corrosivo à superfície metálica, geralmente, é relacionada com o cubo da 

velocidade do fluido e agravado quando existem partículas sólidas em suspensão. Esse tipo de 

corrosão tem como característica a apresentação de sulcos no material na direção de incidência 

do fluido corrosivo e acontece em peças em movimento rápido, pontos de estrangulamento de 

seção ou em curvas e joelhos de tubulação. De qualquer forma, o ponto crucial é a velocidade 

relativa do fluido em relação à peça metálica, ou seja, é possível a situação de uma peça estática 

e o fluido em movimento ou fluido estático e a peça em movimento. Todos os aços estão sujeitos 

ao fenômeno da corrosão-erosão, sendo que para valores muito altos de velocidades relativas 

de circulação de líquidos, recomendando-se velocidades máximas de 3 m/s (SILVA TELLES, 

2003). 

2.4 ÁCIDO SULFÚRICO 

O ácido sulfúrico puro é um líquido denso e claro, e é utilizado para produção de 

fertilizantes, lixiviação de minério metálicos, refinamento de petróleo e manufatura de químicos 

e materiais. Com um ponto de fusão de 10 °C, ebulição de 337 °C e uma densidade de 

aproximadamente 1840 kg/m³ quando atinge concentrações próximas de 98%, é um líquido 

ligeiramente viscoso e infinitamente miscível com a água. A utilização do ácido sulfúrico na 

indústria se concentra na manufatura de fertilizantes à base de fosfato, lixiviação de minérios 

de cobre, borracha sintética e plásticos. É usado também como solvente, agente higroscópico, 

que é a capacidade de desidratação, reagente em diversos processos químicos de catalisação 

além de muitos outros. Aproximadamente todos os ácidos sulfúricos existentes são 

manufaturados por processos de contato em que o trióxido de enxofre é absorvido em 93 a 98% 

H2SO4. O ácido pode ser comercializado em diversas concentrações a depender dos requisitos 

da atividade a ser realizada. Ácidos concentrados precisam ser armazenados em tanques de aço-
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carbono de baixa liga, porém os diluídos podem ser em tanques de plástico ou chumbo (KENT; 

BOMMARAJU; BARNICKI, 2017). 

O ácido sulfúrico é produzido em quase todos os países industrializados sendo os de 

maior relevância: EUA, Rússia, China, Japão, Finlândia, Brasil, Índia, Coreia do Sul, Austrália, 

Indonésia, Alemanha, Espanha, França e Bélgica. Os últimos quatro países são responsáveis 

por 70% da produção de ácido sulfúrico da Europa. De fato, o ácido é tão largamente produzido 

quanto a sua taxa de consumação, tal como produção de aço ou energia elétrica, que sua 

utilização pode ser um indicador do grau de industrialização de um país. Na verdade, muitas 

das suas aplicações são indiretas em que o ácido é usado mais como reagente do que ingrediente 

principal. Nas indústrias de produção de aço, é usado para decapagem que visa à remoção de 

oxidações e impurezas inorgânicas, como as carepas de laminação e recozimento, camadas de 

oxidação, crostas de fundição e incrustações superficiais além da lixiviação dos minérios de 

cobre, urânio e vanádio, que é a extração ou a solubilização dos constituintes químicos de uma 

rocha, mineral, solo ou depósito sedimentar (ASHAR; GOLWALKAR, 2013). 

Na Tabela 2.2 abaixo estão os materiais mais recomendados na construção de alguns 

equipamentos em plantas de produção que tem o ácido sulfúrico como principal produto e em 

larga escala de utilização (ASHAR; GOLWALKAR, 2013). 
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Tabela 2.2 - Material recomendado para cada equipamento em usinas com utilização de ácido sulfúrico 

Equipamentos Material Recomendado

Torres de Reação
Aço Baixo Carbono ou com revestimento de 

Teflon

Purificador Aço baixo carbono revestido com borracha

Bombas de Circulação
SS 316L, Alloy 20 ou Aço Baixo Carbono com 

revestimento de Teflon

Tubulação

SS 316L, Alloy 20 ou Aço Baixo Carbono com 

revestimento de Teflon ou Aço baixo carbono 

com revestimento de vidro

Válvulas Aço Fundido ou Teflon

Juntas Teflon

Reatores Aço baixo carbono

Agitadores Aço baixo carbono com revestimento de vidro

Cristalizadores SS 316 L

Centrífugas
Aço baixo carbono revestido com borracha ou 

SS 316L

Purificador Aço baixo carbono revestido com borracha

Tubulação

SS 316L, Alloy 20 ou Aço Baixo Carbono com 

revestimento de Teflon ou Aço baixo carbono 

com revestimento de vidro

Válvulas Aço Fundido ou Teflon

Juntas Teflon ou Borracha para água

Plantas de Ácido 

clorossulfúrico

Plantas de Ácido 

Sulfâmico
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3 METODOLOGIA 

Antes da análise da fratura propriamente dita foi realizado um estudo do projeto e do 

funcionamento das estações de tratamento de água e efluentes e dos equipamentos relacionados 

ao seu funcionamento por meio de análise de documentos internos, entrevistas aos funcionários 

ligados ao vazamento e observação in situ, bem como uma análise visual das amostras e da 

região onde ocorreu a falha, ou seja, o dique de contenção. 

Abriu-se uma ordem de manutenção interna da empresa para a remoção da tubulação 

danificada com a presença de um técnico de mecânica. Tendo em mãos a tubulação o qual gerou 

a falha, retiraram-se pequenas partes dela e foram identificadas por meio de etiquetas as 

diferentes partes do conjunto sendo elas enumeradas de 1 a 18 a fim de estudá-las 

separadamente conforme fosse necessário com foco nas componentes 4, 9, 10 e 15. Com baixa 

velocidade em função de não elevar a temperatura para não afetar a microestrutura do material, 

essas pequenas partes da tubulação foram serradas no Laboratório de Tecnologia Mecânica da 

UFF (LTM) a fim de obter amostras do material a ser estudado. Em seguida foi feita a 

composição química do material das amostras 4, 9 e 10 com o intuito de não só identificar o 

material, mas também avaliar se o mesmo estaria em conformidade com o projeto. A análise 

química foi realizada no laboratório de Análises Químicas do Laboratório Central da Ternium 

Brasil utilizando o método ICP-OES que consiste em emissão de fótons resultantes de íons 

excitados pelo plasma onde as amostras são submetidas ao processo de digestão ácida e então 

introduzidas no equipamento para a quantificação em dois pontos de uma superfície planificada 

e lixada. 

A microscopia foi realizada em superfícies preparadas com um ataque eletrolítico de 

10% de ácido oxálico, 8 amperes de corrente e tempo de 1 minuto para revelação da 

microestrutura. As amostras foram preparadas e analisadas nos laboratórios do departamento 

de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense (UFF), Campus Praia Vermelha. 

Além disso, foram feitas imagens aumentadas em 10x da superfície de diferentes partes da 

tubulação.  

Além disso, por meio da equação de vazão volumétrica (Eq. 1) e pressão em função 

da força e área (Eq. 2), estimou-se a velocidade interna do ácido sulfúrico para avaliar de forma 

teórica a possibilidade de corrosão-erosão para a referida tubulação com o objetivo de 

identificar parâmetros que pudessem ter contribuído na falha do material. Dessa forma, foram 

medidas seções internas de duas diferentes partes tubulação com um paquímetro. Com 
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informações da literatura sobre a densidade do ácido sulfúrico a 98% de concentração e com as 

informações da pressão interna de trabalho adquiridas com a equipe de operação da empresa: 

𝑄 =
∆𝑉

∆𝑡
= 𝑣 ∙ 𝐴 (1) 

 

𝑃 = 𝜌 ∙ (𝑣)2 

 
(2) 
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4 RESULTADOS 

4.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA TERNIUM 

A estação de tratamento de efluentes industriais da Ternium do Brasil tem muitas etapas 

em comum com as estações em geral, porém com algumas particularidades inerentes ao 

processo em si. Ela é dividida em 4 subsistemas: Biológico, Físico-Químico 1, Físico-Químico 

2 e Físico-Químico 3 e, basicamente, segue um processo misto com diversas origens com o 

objetivo de tratar a água para o descarte no meio ambiente ou até o reuso. O presente estudo foi 

focado no subsistema Físico-Químico 2 e ele é focado em tratar a água que entra em contato 

diretamente com a placa de aço sendo essa água misturada com a carepa proveniente da 

laminação à quente do aço. (TERNIUM BRASIL, 2011). 

Esse sistema de tratamento possui três principais funções, sendo a mais importante a 

correção de pH utilizando ácido sulfúrico a 98% logo após ter sido dosado o coagulante (óxido 

de cálcio) para a posterior floculação e decantação. Segundo a Figura 4.1, a região sinalizada 

em amarelo indica o local aproximado do rompimento da tubulação de ácido sulfúrico e também 

o local que foram retiradas as amostras. (TERNIUM BRASIL, 2011).  

 

Figura 4.1 - Local aproximado do rompimento da tubulação 

A equipe de operação do tratamento de efluentes efetuou a tentativa de remoção do ácido 

sulfúrico contido no dique para um caminhão “pipa” em aço inox. Entretanto não 

dispunham de equipamentos de bombeamento para dentro do caminhão, então foi feita uma 
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tentativa de neutralização com água e cal (óxido de cálcio). Segundo a “Ficha de 

Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) (2009)” disponibilizada pela 

fabricante do ácido, a empresa Merck, seu pH varia de acordo com a concentração, porém 

com 98% de pureza, como utilizado na ETE deste estudo de caso, alcança valores de pH 

em torno de 0,3. Como o pH é uma escala logarítmica de valores que variam entre 0 e 14, 

a proximidade com o número zero o indica como um ácido é extremamente forte e, por 

exemplo, para neutralizar apenas um litro de ácido sulfúrico 98% a níveis seguros para o 

meio ambiente, seriam necessários, pelo menos, dez mil litros de água para diluí-lo. 

 

4.2 OBTENÇÃO DA TUBULAÇÃO E AMOSTRAS 

Abriu-se uma ordem de manutenção interna da empresa para a remoção da tubulação 

danificada com a presença de um técnico de mecânica. Com a ordem de manutenção emitida, 

o técnico entrou no dique de contenção, já vazio, e, utilizando um arco de serra, retirou a 

amostra do presente estudo conforme mostra a Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Remoção da tubulação danificada 

A Figura 4.3 e Figura 4.4 demonstram como a tubulação foi identificada, sendo 

enumeradas de 1 a 18 com foco nas componentes 4, 9, 10 e 15.  
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Figura 4.3 - Identificação de cada parte da tubulação (Vista Global) 

 

Figura 4.4 - Identificação de cada parte da tubulação (Vista Lateral) 
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A tubulação foi serrada no Laboratório de Tecnologia Mecânica da UFF (LTM) 

conforme mostram as Figura 4.5 e Figura 4.6. Foi feito um corte transversal oblíquo na parte 4 

(conexão do tipo T) para posteriores análises.  

 

Figura 4.5 - Visão global do corte na conexão 4 

 

Figura 4.6 - Corte em “V” da conexão 4 

 

Segundo a Figura 4.7 e Figura 4.8, após inspeção visual, foram cortadas amostras 

menores entre as partes 4 e 15 sendo essas cortes transversais para serem observadas 

longitudinalmente, em um microscópio óptico, ou seja, na direção da tubulação e na região 

entre as partes 4 e 15 e a solda.  



20 

 

 

Figura 4.7 - Corte transversal entre a componente 4 e 15 

 

Figura 4.8 - Corte transversal da tubulação (superfície externa) 

4.3 ANÁLISE VISUAL DO DIQUE DE CONTENÇÃO 

Como primeiro ponto a ser levantado é a coloração esverdeada escura do ácido 

sulfúrico líquido e parte da tubulação com essa mesma coloração assim como a formação de 

alguns cristais escuros no fundo do dique de contenção conforme mostra a Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 - Início do vazamento no dique de contenção 
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4.4 ANÁLISE VISUAL DAS AMOSTRAS  

Pela Figura 4.10, é possível identificar um acentuado grau de diferença entre as 

espessuras das tubulações. Obtidas as medições de cada espessura, diâmetro externo e diâmetro 

interno das componentes 15 e 11, obteve-se os resultados apresentados na Tabela 4.1:  

 

Figura 4.10 - Espessura das componentes 15 (à esquerda) e 11 (à direita) 

 

Tabela 4.1 - Medidas de diâmetro externo, interno e espessura das componentes 15 e 11 da tubulação 

 Componente 11 Componente 15 

Diâmetro Externo 24,00 mm 26,25 mm 

Diâmetro Interno 21,00 mm 21,10 mm 

Espessura 1,35 mm 2,45 mm 

 

É possível identificar as principais aberturas nos cordões de solda que unem a parte 4 

com as partes 3 e 15 conforme a Figura 4.11 e Figura 4.12 abaixo. Também é possível perceber 

um contraste na coloração entre os tubos 4 e 15. Dadas estas informações, o enfoque das 

análises mais aprofundadas se deu na conexão entre estes dois tubos.  
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Figura 4.11 - Conexão T correspondente ao número 4 da identificação (Visão de topo) 

 

Figura 4.12 - Conexão T correspondente ao número 4 da identificação (Visão oblíqua traseira) 

Atentando-se à válvula esfera contida no conjunto rotulada de cada lado com os 

números 16 e 17, conforme a Figura 4.13, foi observada uma acentuada corrosão em seus 

parafusos se comparada com o restante da instalação. Com a utilização de um imã de neodímio 

foi identificada a presença de uma atração magnética mais intensa nos parafusos que no corpo 

da válvula, sugerindo, desta forma, que o material não seria austenítico, e pertencia à outra 

família de ligas dos tubos e da válvula. 
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Figura 4.13 - Corrosão dos parafusos de fixação do corpo da válvula 

Foi identificado também no corpo da válvula uma marcação em alto relevo escrito 

“CF8M” conforme consta em vermelho na Figura 4.14. As ligas CF8M são aços inoxidáveis 

austeníticos fundidos, com composição similar aos aços inoxidáveis AISI 316. 

 

Figura 4.14 - Marcação “CF8M” em alto relevo no corpo da válvula 

4.5 ANÁLISE QUÍMICA 

Desta forma, foi realizada uma análise química nas amostras 4, 9 e 10 sendo estas 

correspondentes à conexão do tipo T, tubo e corpo da válvula do tipo esfera, respectivamente. 

Na varredura de elementos, na Tabela 4.2 abaixo, foram obtidos os seguintes resultados: 
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Tabela 4.2 - Análise química dos elementos das amostras da tubulação 

ELEMENTOS AMOSTRA 4 AMOSTRA 9 AMOSTRA 10 

Al 0,11% 0,12% 0,13% 

Ca 0,02% 0,01% 0,02% 

Cr 13,00% 13,89% 15,06% 

Cu 0,10% 0,36% 0,02% 

Fe 28,38% 28,99% 31,96% 

K 0,12% 0,10% 0,11% 

Mn 0,79% 0,99% 0,74% 

Mo 1,78% 1,91% 2,00% 

Nb 0,01% 0,02% 0,00% 

Ni 8,35% 8,77% 7,85% 

Si 0,67% 0,49% 1,12% 

Sn 0,00% 0,00% 0,00% 

Ta 0,01% 0,01% 0,01% 

Ti 0,00% 0,00% 0,00% 

V 0,05% 0,03% 0,00% 

Os aços comumente são ligas de Ferro (Fe) e Carbono (C), porém os aços inoxidáveis 

têm uma característica especial que é a composição também por Cromo (Cr), Níquel (Ni) e 

Molibdênio (Mo). A amostra 4 apresentou 28,38% de Fe, 13% de Cr e 8,35% de Ni. A amostra 

9 apresentou valores muito próximos ao componente anterior, sendo eles 28,99% de Fe, 13,89% 

de Cr e 8,77% de Ni. A amostra que apresentou resultados ligeiramente mais diferentes em 

relação aos demais foi a amostra 10, que apresentou 31,96% de Fe, 15,06% de Cr e 7,85% de 

Ni. 

4.6 METALOGRAFIA 

Foi feito um mosaico, como consta na Figura 4.15, com todas as imagens obtidas do 

microscópio óptico deixando evidente a zona termicamente afetada (ZTA) pela solda e uma 

aparente precipitação de carboneto de cromo na região longitudinal marcado com a seta 

vermelha sugerindo, portanto, uma sensitização nos contornos de grãos. 
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Figura 4.15 - Análise química dos elementos das amostras da tubulação 

Segundo as Figura 4.16 e Figura 4.17, é possível perceber de forma mais nítida uma 

precipitação acentuada de carbonetos e diminuição local do cromo. 

 

Figura 4.16 - Carboneto de Cromo próximo à ZTA 
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Figura 4.17 - Carboneto de Cromo nos contornos de grão aumentada em 20x 

As Figura 4.18 e Figura 4.19 correspondem às imagens microscópicas no ponto de 

contato entre os componentes 4 e 15, o qual deveria ocorrer a solda, demonstrando a aparição 

de uma fresta entre essas duas partes. Além disso, é possível perceber uma certa divergência 

quanto à organização dos elementos da estrutura das componentes insinuando, assim, que os 

materiais soldados não são de mesma liga. 

 

Figura 4.18 - Ponto de contato entre a conexão 4 e a tubulação 15 aumentada em 10x 
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Figura 4.19 - Fractografia entre os pontos de encontro entre as partes 4 e 15 aumentada em 20x 

As Figura 4.20 até Figura 4.23 são correspondentes às imagens aumentadas em 10x da 

superfície externa da amostra já citada anteriormente. Uma vez que a estrutura da tubulação se 

manteve submersa por algumas horas quando houve o escapamento dos 9000 litros de ácido 

sulfúrico e contidas no dique de contenção, então sua superfície entrou em contato direto com 

o ácido. Sendo assim, a superfície externa da amostra apresentou rugosidades irregulares e 

bastante avantajadas em variadas regiões além de pontos de erupção em formatos de bolha e 

furos de formatos variados na região da solda. 

 

Figura 4.20 - Imagem aumentada 10x da superfície da tubulação 
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Figura 4.21 - Superfície da amostra com rugosidade elevada 

 

Figura 4.22 - Superfície da amostra apresentando erupções em formato de bolha 

 

Figura 4.23 - Furo localizado na região da solda 
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5 DISCUSSÕES 

Na análise realizada numa conexão retirada da tubulação de estudo o parafuso de 

fixação apresentava intensidade magnética maior que o da tubulação, sugerindo um material de 

baixo-carbono. Com a diferença de materiais, a umidade condensada no metal com íons como 

eletrólito e o contato direto por tensão, é plausível considerar que houve o fenômeno da corrosão 

galvânica nessa junção do corpo da válvula e o parafuso de fixação. Dessa forma, é ponderado 

considerar que, por conta da redução de espessura e área da seção do parafuso devido à 

corrosão, a tensão interna do fluido aumentou causando, portanto, a fratura do parafuso e, assim, 

o vazamento do ácido sulfúrico sendo essa a mais provável causa raiz da falha. 

Como mencionado no item 2.3.2, os aços inoxidáveis formam uma camada de óxido 

de cromo decorrentes de uma oxidação do primeiro contato do aço com o ar. Segundo a Eq. 3, 

a referida coloração esverdeada escura diluída no ácido sulfúrico percebida na Figura 4.9 é o 

sulfato de cromo Cr2(SO4)3, um sal verde escuro que é produto da reação química de dupla troca 

do próprio ácido sulfúrico (H2SO4) e a camada superficial de óxido de cromo (Cr2O3): 

𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐶𝑟2𝑂3 → 𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3 + 𝐻2𝑂 (5) 

A solubilização do sal acontece no sentido de formar íons de cromo e sulfato, porém a 

alta concentração de ácido presente no local foi limitante para que a Eq. 4 fosse deslocada para 

o sentido de formar o sal e não se ionizar. Dito isso, os cristais escuros percebidos no fundo do 

dique de contenção na Figura 14 é a precipitação do próprio sulfato de cromo Cr2(SO4)3. 

𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3 ⇌ 𝐶𝑟−3 + (𝑆𝑂4)−2  (4) 

A análise química tinha como objetivo avaliar a possibilidade de corrosão galvânica 

entre o corpo da válvula e a tubulação em si. Como descrito no item 2.3, o par galvânico é 

formado, principalmente, por uma diferença de potencial suficiente entre os metais que possa 

gerar significativa corrente galvânica além de uma reação catódica no material mais nobre dos 

metais. Entretanto, essa afirmação não se sustenta uma vez que, além do fato de ambos serem 

aços inoxidáveis, a variação na porcentagem dos elementos de liga dos materiais não configura 

potencial elétrico suficiente para gerar corrosão galvânica a ponto de uma das partes ser 

considerada mais nobre que outra. 

Com a obtenção das amostras e por uma análise visual, foi possível identificar a escrita 

“CF8M”. Dessa forma, o material da válvula, que havia sido anteriormente descrito como aço 

inoxidável AISI 304, era um material com as mesmas características do aço inoxidável AISI 
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316. Além disso a análise química dos três componentes da Tabela 4.2 identifica a presença de 

molibdênio (Mo) em sua composição, o que reforça a ideia de não ser um aço AISI 304, mas 

um aço AISI 316. É importante lembrar que a válvula em que houve o vazamento, de fato, não 

esteve disponível para análise, então foi utilizada uma válvula adjacente para realizar todas as 

análises. 

A literatura largamente identifica o aço AISI 316 como tendo um intervalo de 

composição de cromo na faixa de 16 a 18%. A análise química identificou em todos os três 

componentes valores mais abaixo desse intervalo, porém esse valor mais baixo pode ser 

explicado pela reação do óxido de cromo com a do ácido sulfúrico que gerou o sulfato de cromo 

e precipitou. Além disso, no item 2.4 acima é relatado que a velocidade de circulação do fluido 

é tida como crítica à corrosão-erosão quando atinge velocidades superiores a 3 m/s. Segundo a 

equação de vazão volumétrica e pressão em relação a força e área, tem-se que:  

𝑄 = 𝐴 ∙ ∆𝑣 → 𝐴 =
𝑄

∆𝑣
  (5) 

𝑃 =
𝐹

𝐴
→ 𝐴 =

𝐹

𝑃
 (6) 

Igualando a Eq. (5) com a Eq. (6), obtemos a seguinte expressão: 

𝑄

∆𝑣
=

𝐹

𝑃
  (7) 

Largamente utilizadas nas equações de física, temos as seguintes equações abaixo: 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎  (8) 

𝜌 =
𝑚

𝑉
  (9) 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
  (10) 

Em seguida temos a seguinte expressão também para a vazão volumétrica, uma vez 

que representa o volume por unidade de tempo: 

𝑄 =
𝑉

∆𝑡
  (11) 

Utilizando a Eq. (8), Eq. (9), Eq. (10) e Eq. (11) na Eq. (7), temos a seguinte expressão: 

𝑉

∆𝑡
∙

1

∆𝑣
=

𝑚

𝑃
∙

∆𝑣

∆𝑡
  (12) 

Reorganizando a Eq.12, temos a seguinte expressão final: 

𝑃 = 𝜌 ∙ ∆𝑣² (13) 

Sabendo que ∆𝑣 = 𝑣𝑓 − 𝑣𝑖 e admitindo um vi = 0, temos que: 
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𝑃 = 𝜌 ∙ 𝑣2  (14) 

Segundo informações obtidas com os operadores de campo, temos que a pressão 

interna do fluido era um intervalo entre 2 e 4 bar e segundo item 2.4 é sabido que a densidade 

do ácido sulfúrico a 98% de concentração tem um valor aproximado de 1840 kg/m³. Com as 

unidades em Pa e kg/m³, a unidade da velocidade resulta em m/s. Dessa forma, segundo a Eq. 

13, é possível concluir que para o caso da pressão com 2 bar (200.000 Pa), a velocidade interna 

do fluido é de 10,42 m/s – para o caso de 4 bar (400.000 Pa), 14,74 m/s. Com esses valores de 

velocidade, sendo eles de três a quatro vezes maiores que o máximo que a literatura aborda para 

a não ocorrência da corrosão-erosão, é possível afirmar que houve uma corrosão-erosão 

acentuada.  

Apesar da conexão T e a tubulação terem composição química muito próxima, foi 

possível identificar, pelas microfotografias, uma organização estrutural estriada 

longitudinalmente na conexão e outra mais lisa na tubulação corroborando a distinção de 

elementar entre eles. Os contornos de grão, por serem regiões de maior energia e distorções na 

rede cristalina, são locais preferenciais de difusão dos átomos de carbono e precipitação destes 

constituintes. Apesar da quantidade de carbono influenciar na capacidade de sensitização, ela 

não é o único fator pelo qual um aço austenítico pode sensitizar. Todos os aços austeníticos 

podem sofrer sensitização quando a temperatura do equipamento for superior a 450 °C ou pelo 

próprio processo de fabricação da peça desde que o tempo de exposição ao calor seja alto 

suficiente para que isso ocorra. Pela metalografia, é perceptível uma leve sensitização na região 

da ZTA. Apesar de não ser identificado a quantidade de carbono no aço 316, é possível ponderar 

a execução de uma solda com grande tempo de exposição ao calor. 
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6 CONCLUSÃO 

Para uma análise de falhas completa é preciso que a área de ocorrência seja mais bem 

preservada para que as evidências sejam coletadas e se atinja eficientemente a causa raiz. 

Entretanto, infelizmente, não foi o que ocorreu neste caso dada a urgência de resolução do 

problema internamente por se tratar de um material vazado de alta periculosidade e grande 

potencial de desvio ambiental. Diante do ocorrido, foi necessária uma investigação do material 

a fim de poder desempenhar uma análise mais eficiente e precisa.  

É importante destacar também a dificuldade em encontrar material de literatura 

específico para esse tipo de caso, sendo uma recomendação, em muitos deles, o aprofundamento 

acerca do assunto. Segundo Barbosa et al. (2016) e Panossiana et al. (2012), poucos trabalhos 

foram produzidos sobre a corrosão galvânica aço inoxidável/aço-carbono em ácido sulfúrico 

concentrado bem como não foram localizados muitos estudos envolvendo a determinação de 

taxas de corrosão do aço-carbono em condições experimentais já citadas e, por essa razão, que 

houve bastante dificuldade de encontrar literatura bem definida com o escopo deste trabalho 

tornando mais complexo o processo de obtenção de uma possível causa raiz da falha. 

Cogitou-se realizar um ensaio de tração comparativo nos parafusos corroído e novo, 

porém o maquinário do LEM-UFF (Laboratório de Ensaios Mecânicos) da universidade possui 

um limite mínimo de 2000 kgf de carga de ruptura para uma precisão aceitável para o teste e 

foi estimado junto ao professor Antônio Gama um valor aproximado de 1350 kgf, 

impossibilitando, assim, o ensaio de tração; além de um ensaio de corrosão, porém a amostra 

tinha um tamanho reduzido suficiente para realizar o teste. Como já relatado Barbosa et al. 

(2016), o conceito clássico de corrosão galvânica muitas não podem ser generalizados. Uma 

vez que o estudo exige grande experimentação em laboratório, tal como o ensaio de tração, 

ensaio de corrosão e até o ensaio para verificação dos níveis de carbono no material, o 

levantamento de dados bem como a indisponibilidade de referencial bibliográfico foi uma etapa 

desafiadora durante a realização deste trabalho. Dito isso, é recomendável a produção de 

estudos aprofundados sobre os efeitos de corrosão por ácido sulfúrico de diferentes 

concentrações em cordões de solda bem como a sua interação com aços inoxidáveis tal qual 

avaliação da taxa de corrosão desses diferentes cenários de concentração, pressão, temperatura 

e considerando o fluido em movimento. 
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