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RESUMO
FELIX, E. P. Avaliação de técnicas de controle da incrustação por
mexilhão-dourado

em

hidrogeradores

visando

minimização

da

indisponibilidade. 2011. Tese de Doutorado – Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2011.
O mexilhão-dourado é um organismo invasor que tem causado grandes
prejuízos a sistemas de captação de água e usinas hidroelétricas (UHEs). Existem
diversos métodos de controle da incrustação destes organismos em tubulações de
usinas hidroelétricas, porém o impacto da aplicação desses métodos ainda não é
amplamente conhecido. Este trabalho visa desenvolver uma metodologia para avaliar
a degradação dos sistemas de resfriamento de UHEs submetidas a tratamentos
químicos para o controle da incrustação por mexilhão-dourado. Neste trabalho é
usado, como caso exemplo, o sistema de resfriamento do ar do núcleo do gerador e
do óleo dos mancais de uma UHE com turbina Kaplan de potência aproximada de
150MW. A análise proposta baseia-se na aplicação de ensaios acelerados de
corrosão, a fim de determinar a taxa de corrosão nas condições normais de operação.
Os ensaios executados neste estudo simulam condições operacionais mais severas do
que as usualmente enfrentadas pelo sistema, visando reduzir o tempo de execução
dos ensaios. Os ensaios acelerados de corrosão baseiam-se no aumento da solicitação
térmica e da concentração das substâncias químicas injetadas no fluxo de água que
são a adição de gás ozônio e de hipoclorito de sódio. Para realização dos ensaios foi
construído um circuito experimental capaz de impor condições de temperatura e
concentrações das substâncias químicas. Os resultados dos ensaios acelerados
fornecem subsídios para aplicação dos conceitos de confiabilidade estrutural para
determinação da probabilidade de falha dos equipamentos em estudo em função do
tempo de aplicação do tratamento químico. Verificou-se entre os produtos químicos
utilizados neste estudo, que o hipoclorito de sódio é 50% mais agressivo para a liga
de cobre níquel e 700% mais agressivo para o aço inoxidável em relação a
degradação observada pela ação do ozonio.
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ABSTRACT

FELIX, E. P. Evaluation of techniques for golden mussel fouling control
in hydroelectric power plants aimed at mitigation of unavailability. 2011.
Doctoral Thesis – Polytechnic School of São Paulo University, São Paulo, 2011.
The golden mussel (Limnoperna fortunei) is an invader organism that has
caused great damage to water catchment systems and hydroelectric power plants.
There are various methods of fouling control of these organisms in hydroelectric
power plants pipelines, but the impact of the application of these methods is not yet
widely known. This work aims at developing a methodology to evaluate the
degradation of hydroelectric power plants cooling systems pieces of equipment
subjected to chemical treatments for control of golden mussel fouling. This work
uses as a case example, the cooling system inside generator and oil bearing of
Kaplan hydroelectric turbine with 150MW nominal power output. The analysis is
based on the application of accelerated corrosion tests in order to determine the rate
of corrosion under normal operation conditions given the rates of corrosion under
various accelerated conditions. The tests run on this thesis simulate operating
conditions more severe than those usually experienced by the system, to reduce the
runtime of the tests. The proposed accelerated corrosion tests are based on increased
thermal loading and concentration of chemical substances injected into water flow.
The chemical treatments tested in this work are the addition of ozone and sodium
hypochlorite. For carrying out the tests an experimental circuit capable of imposing
different conditions of temperature and concentration levels was built. The results of
accelerated tests provide subsidies for the implementation of structural reliability
concepts for determining the failure probability of equipment under consideration.
Among the chemical products used in the analysis, the sodium hypochlorite is 50%
more aggressive for copper-nickel 90/10 alloy and 700% more aggressive for
stainless steel in relation to degradation observed for ozone.
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1 - INTRODUÇÃO
A energia hidroelétrica é a obtenção de energia elétrica através do
aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. Para que esse processo seja realizado
é necessária a construção de usinas em rios que possuam elevado volume de água e que
apresentem desníveis em seu curso.
Essa água é captada por tubulações da usina com muita pressão e velocidade,
promovendo a movimentação das turbinas. Nesse processo, ocorre a transformação de
energia potencial (energia da água) em energia cinética (movimento das turbinas). As
turbinas em movimento estão conectadas a um gerador, o qual é responsável pela
transformação da energia mecânica em energia elétrica.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2010), normalmente as usinas
hidroelétricas são construídas em locais distantes dos centros consumidores, esse fato
eleva os valores do transporte de energia, a qual é transmitida por condutores elétricos
até as cidades. A eficiência energética das hidroelétricas é muito alta, em torno de 95%.
O investimento inicial e os custos de manutenção são elevados, porém, o custo do
combustível (água) é nulo.
Atualmente, as usinas hidroelétricas são responsáveis por aproximadamente
18% da produção de energia elétrica no mundo. Esses dados só não são maiores pelo
fato de poucos países apresentarem condições naturais favoráveis à instalação de usinas
hidroelétricas. As nações que possuem grande potencial hidráulico são os Estados
Unidos, Canadá, Brasil, Rússia e China. Segundo o Ministério de Minas e Energia
(2010), no Brasil, aproximadamente 77% da energia elétrica produzida em 2009 foi
proveniente de usinas hidroelétricas. A Figura 1.1 mostra a participação das fontes
energéticas na oferta interna de energia elétrica.
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Figura 1.1 - Participação das fontes de energia na oferta interna de energia elétrica (MME, 2010).

Apesar de ser uma fonte de energia renovável e não emitir poluentes, a energia
hidroelétrica não está isenta de impactos ambientais e sociais. A inundação de áreas
para a construção de barragens gera problemas de realocação das populações
ribeirinhas, comunidades indígenas e pequenos agricultores. Os principais impactos
ambientais ocasionados pelo represamento da água para a formação dos lagos artificiais
são: destruição de extensas áreas de vegetação natural, matas ciliares, erosão das
margens, o assoreamento do leito dos rios, prejuízos à fauna e à flora locais, alterações
no regime hidráulico dos rios, entre outros. (LEITE, 2007).
Dentre esses impactos ambientais destacam-se a proliferação de espécies
invasoras. Uma espécie que se proliferou rapidamente nas águas dos reservatórios de
usinas hidroelétricas foi o molusco bivalve Limnoperna fortunei, popularmente
conhecido como mexilhão-dourado. O Limnoperna fortunei é nativo do sudeste asiático
e foi introduzido acidentalmente na América do Sul, mais especificamente no Rio da
Prata, em 1991, via água de lastro de navios provenientes do sudeste asiático, de onde a
espécie é nativa. Esta hipótese fundamenta-se no fato do comércio entre a Argentina,
onde a espécie foi introduzida na década de 70, e países como a China ter se
intensificado no ano de 1991 em relação aos anos anteriores (DARRIGRAN, 1998).
No Brasil, essa espécie foi registrada em 1998 no Pantanal Mato-Grossense.
Após ter atingido o Rio Paraná, sua ocorrência foi registrada no Brasil, em Corumbá,
em 1998, e a partir de então em vários reservatórios (Itaipu em 2001, Porto Primavera
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em 2002, São Simão em 2003 e Jupiá em 2004) e, atualmente, encontra-se inclusive em
reservatórios do Rio Tietê. Uma segunda rota de invasão estabeleceu-se no Brasil, em
1998, via estuário do Rio Guaíba (RS) (OLIVEIRA, 2003).
Uma série de problemas ambientais e estruturais foi descrita a partir da invasão
do L. fortunei, podendo-se citar o aparecimento de fauna incrustante antes não existente,
redução de abrigos naturais de alevinos (filhotes de peixes), alteração da composição da
fauna bentônica, mortandade de espécies autóctones por colonização/incrustação, odor
desagradável do material em decomposição, redução de diâmetro e obstrução de
tubulações, entupimento de filtros, obstrução de válvulas em estações de tratamento de
água, indústrias e geradoras de energia (DARRIGRAN, 1998; MANSUR et al, 2003;
OLIVEIRA, 2003; MMA, 2004).
A gravidade dos impactos foi tal que levou à criação de uma Força Tarefa
Nacional para Controle do Mexilhão-Dourado, instituída e coordenada pelo Ministério
do Meio Ambiente e composta por representantes de sete ministérios e 13 entidades
ligadas aos setores de geração de energia, abastecimento e meio ambiente. Essa Força
Tarefa Nacional (FTN) se destinava a traçar um diagnóstico dos danos causados pelo
mexilhão dourado e tentar controlá-lo, entretanto, com a desativação da FTN em 2007,
o plano não foi adiante e a espécie continuou a se espalhar, pois sua taxa de crescimento
é muito elevada, chegando a uma velocidade de dispersão da espécie aproximada de 240
km/ano (KOWALSKI e KOWALSKI, 2008).
No Estado de São Paulo, observou-se, durante o ano de 2004, problemas de
incrustação causados pela presença do mexilhão-dourado em usinas localizadas na
cascata do Rio Tietê, mais especificamente nas usinas hidroelétricas de Ibitinga, Barra
Bonita, Bariri e Nova Avanhandava. A presença de incrustações associadas à
proliferação do mexilhão-dourado exige ações de manutenção, mais especificamente
atividades de limpeza, as quais não estão previstas nos procedimentos de manutenção
preventiva desenvolvidos para os hidrogeradores. Deste modo, a aplicação dessas ações
causa uma parada não prevista para a unidade geradora, reduzindo a sua disponibilidade
e, portanto, a sua produção anual de energia elétrica.
A compreensão do processo de proliferação e incrustação do mexilhão-dourado
em componentes de hidrogeradores, tais como comportas, tubulações de trocadores de
calor, filtros e grades, entre outros, é de vital importância para o estabelecimento de um
procedimento

de

manutenção

visando

à

minimização

desta

incrustação.

Adicionalmente, este procedimento de controle deve interferir o mínimo possível na
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condição operacional do hidrogerador, tanto sob o ponto de vista de degradação dos
componentes em contato com a água, quanto através do estabelecimento de
procedimentos de manutenção que exijam paradas adicionais da unidade geradora,
reduzindo a disponibilidade operacional da usina.
O fluxo de água utilizado para o sistema de resfriamento de partes móveis da
usina percorre os seguintes componentes:


Tubulações em geral;



Filtro de entrada manual;



Filtro de entrada auto limpante;



Trocadores de calor de placa;



Trocadores de calor ar/água (radiador).

Para todos esses equipamentos foram introduzidos procedimentos de
manutenção corretiva após a detecção da incrustação por mexilhão-dourado. Esses
procedimentos consistem em parar o sistema e efetuar raspagem, lavagem e pintura,
quando aplicável. Para a maioria dos componentes é necessário interromper a operação
da unidade geradora para efetuar a limpeza das superfícies incrustadas.
Visando a não interrupção da operação podem ser aplicados métodos de
controle da incrustação que envolvem princípios físicos, químicos ou biológicos. Porém
a aplicação de alguns métodos de controle, principalmente os métodos químicos, podem
causar degradação dos sistemas de resfriamento da UHE.

1.1

Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para subsidiar a

comparação de diferentes métodos de controle da incrustação por mexilhão-dourado nos
sistemas de resfriamento de usinas hidroelétricas. O foco principal de tal comparação é
a degradação causada às estruturas mecânicas devido ao método de controle aplicado,
principalmente o aumento da taxa de corrosão.
A metodologia é baseada na introdução de hipoclorito de sódio líquido ou gás
ozônio em água destilada com superconcentração destes em dois níveis de temperatura
com subsequente análise de corrosão dos materiais empregados no sistema de
resfriamento, especificamente da liga de cobre níquel 90/10 e aço inoxidável 316L. A
metodologia inclui a construção de um aparato experimental que gera corpos de prova
degradados por ação da corrosão. Os resultados da análise da corrosão que são tratados
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por regressão predizendo a vida em serviço dos componentes do sistema de
resfriamento, especificamente os trocadores de calor. Considerando que a introdução
destes componentes químicos são efetivos no controle da incrustação, a predição com
sucesso da integridade das ligas metálicas minimiza a falha, a manutenção e a
recuperação de equipamentos em serviço.
A metodologia desenvolvida nesta tese pode ser aplicada como os devidos
ajustes, a outros sistemas de controle de incrustação.
Os ensaios propostos baseiam-se nos conceitos de ensaios acelerados de
degradação, nos quais um ou mais parâmetros do processo têm seus níveis de
solicitação ampliados com o objetivo de aumentar a taxa de degradação. Desta forma,
são obtidos resultados em tempos relativamente curtos. Estes resultados são
extrapolados para as condições normais de operação através de uma lei de regressão que
depende dos mecanismos físicos e químicos envolvidos no processo de degradação.
Assim, um dos objetivos deste trabalho é encontrar um modelo de regressão que
represente adequadamente o processo estudado.
Para auxiliar no planejamento, execução e análise dos resultados destes ensaios
são utilizados os conceitos de experimentos fatoriais 2 k.
Os ensaios acelerados objetivam fornecer o valor da taxa de corrosão mediante
a aplicação de um dado nível de temperatura e concentração da substância química
introduzida no sistema.
Os resultados das taxas de corrosão encontradas são utilizados como parâmetro
para determinação da vida operacional do equipamento através dos conceitos de
confiabilidade estrutural.

1.2

Organização do Trabalho
O Capítulo 1 apresenta uma breve introdução ao escopo e aos objetivos do

presente estudo. O Capítulo 2 aborda os conceitos básicos da aplicação dos métodos de
controle do Limnoperna fortunei aos hidrogeradores, incluindo os fatores que
influenciam a proliferação do mexilhão-dourado e os principais métodos de controle.
Maior destaque é dado aos tratamentos baseados na aplicação de gás ozônio e de
compostos clorados ao sistema de resfriamento de Usinas Hidroelétricas e as possíveis
consequências da aplicação destes métodos, destacando-se o aumento da taxa de
corrosão interna dos componentes.
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No Capítulo 3 apresentam-se os fundamentos de confiabilidade aplicados à
análise de degradação de equipamentos mecânicos. Inicialmente, são descritos os
principais modos de falha dos sistemas de resfriamento de uma Usina Hidroelétrica,
enfatizando-se os trocadores de calor ar/água e óleo/água. Na sequência, são
apresentados os conceitos básicos dos processos corrosivos e a influência das variáveis
controláveis no sistema de resfriamento de uma UHE. Visando à realização de ensaios
de confiabilidade para determinação da vida do equipamento sobre determinadas
condições físicas e químicas, são apresentados os conceitos de ensaios acelerados de
corrosão e planejamento de experimentos fatoriais. Ainda neste capítulo, é apresentado
o conceito de confiabilidade estrutural, o qual é utilizado como metodologia para
predição da vida operacional dos equipamentos que estabelecem contato com o fluido e
estão sujeitos à corrosão adicional, introduzida pelo tratamento químico de controle da
incrustação de mexilhão-dourado.
No Capítulo 4 é apresentada a metodologia proposta nesta tese para avaliação
da degradação de materiais metálicos pela introdução de métodos de controle do
mexilhão-dourado. São apresentados o circuito experimental e as etapas da
metodologia.
No Capítulo 5 são apresentados os resultados da aplicação da metodologia
proposta no Capítulo 4. Obtém-se uma relação que permite calcular a taxa de corrosão
nas condições normais de operação em função dos parâmetros dos ensaios acelerados.
Apresentam-se também as taxas de corrosão nas condições normais de operação para os
ensaios realizados com adição de ozônio e hipoclorito de sódio. Finalmente, através da
aplicação dos conceitos de confiabilidade estrutural são determinadas as probabilidades
de falha dos materiais estudados em função do tempo de aplicação de determinado
tratamento químico.
As principais conclusões obtidas com a execução da presente pesquisa são
apresentadas no Capítulo 6. Adicionalmente, são sugeridas futuras contribuições
adicionais a este trabalho.
Finalmente, no Capítulo 7, são mostradas as referências bibliográficas que
subsidiaram a execução deste estudo.

2
APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE
CONTROLE DO Limnoperna
fortunei AOS HIDROGERADORES
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2 - APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE CONTROLE DO Limnoperna
fortunei AOS HIDROGERADORES
O grau de complexidade no controle do mexilhão-dourado é intensificado na
medida em que a aplicação de metodologias de controle é retardada. Não há, até o
momento, nenhum método de controle dessas incrustações que se possa considerar
como definitivo. As tentativas de controle até agora se concentraram em métodos
físicos, químicos, controle biológicos por predadores, parasitas e competidores.
Visando avaliar os possíveis métodos de controle da incrustação de
Limnoperna fortunei são apresentados a seguir os fatores limitantes para a proliferação
do mesmo.

2.1

Principais métodos de controle do mexilhão-dourado
A partir de pesquisas relacionadas à biologia da espécie e à ecologia de suas

populações, é possível conhecer os principais fatores limitantes para o desenvolvimento
do mexilhão-dourado, informações fundamentais para adaptação e aplicação de métodos
de controle. Estes fatores atuam sobre larvas, jovens e adultos dos mexilhões dourados
em diferentes maneiras, controlando o crescimento populacional. Como fatores
limitantes podem ser citados: tipo de substrato, luminosidade, umidade relativa,
velocidade da corrente, temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, potencial
hidrogeniônico e interações bióticas. A partir do estudo de estudos dos limitantes
podem ser determinados os principais métodos de controle encontrados na literatura
conforme apresentado na Tabela 2.1.

8

Tabela 2.1 - Síntese dos possíveis métodos de controle do mexilhão-dourado.

Métodos Físicos










Calor
Dessecação
Materiais anti-incrustantes
Barreiras e choques elétricos
Radiação ultravioleta
Pulsos de sons audíveis, ultrassom e infrassom
Remoção manual e mecânica
Barreiras físicas (redes, filtros, etc.)

Métodos Químicos








Cloro
Sulfato de Cobre
Permanganato de Potássio
Ozônio
Molusquicidas
Tintas anti-incrustantes

Métodos Biológicos

 Introdução de espécies predadoras

Dentre os métodos físicos de controle da incrustação, o único viável, do ponto
de vista tecnológico e econômico, é o que usa a remoção mecânica das incrustações
como parte integrante do programa de manutenção da Usina Hidroelétrica, e que na
maior parte das vezes é realizado de forma corretiva. Nos filtros de entrada do sistema
de resfriamento verifica-se a redução da vazão de água na saída do filtro por conta da
obstrução parcial dos elementos filtrantes. Dessa forma, torna-se necessária a troca
momentânea para o filtro reserva a fim de que o filtro principal seja limpo e volte a
operar. Essa limpeza é realizada por remoção mecânica da incrustação através da
raspagem dos elementos filtrantes e da lavagem dos mesmos.
Quanto aos demais métodos físicos, sua utilização pode ser descartada devido à
geometria complexa do sistema de resfriamento, da grande vazão de água e de questões
ambientais e econômicas.
Métodos biológicos são de aplicabilidade bastante complexa, pois a introdução
de predadores naturais pode ser ineficiente e desequilibrar o ecossistema de forma
irreversível.
Os métodos químicos têm sido amplamente estudados para o controle da
incrustação em UHEs devido a sua aplicação local e capacidade de penetração nas
geometrias complexas (COLARES et al., 2002, BENDATI et al., 2004, SOARES et al.,
2008, BERGMANN et al., 2010). Esses métodos visam à diminuição ou eliminação das
atividades de manutenção baseadas na remoção mecânica das incrustações. Dentre as
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aplicações de substâncias químicas destacam-se a injeção de compostos clorados,
sulfato de cobre, permanganato de potássio e ozônio. Essas substâncias podem ser
gasosas, sólidas (na forma de pastilhas ou granulados) ou em soluções líquidas. Do
ponto de vista ambiental a aplicação de métodos químicos, se executada de forma
apropriada, causa impactos mínimos a fauna e flora local, pois é aplicado de forma
localizada.

2.1.1 Aplicação de compostos clorados e ozônio no tratamento de água de
resfriamento de Usinas Hidroelétricas

Destaca-se entre essas substâncias a aplicação de compostos clorados e gás
ozônio. A aplicação dessas duas categorias de substâncias será estudada com mais
detalhes e o seu uso será comparado com base em diversos aspectos.

2.1.1.1 Compostos clorados

O cloro é o desinfetante mais comumente empregado no tratamento de águas
industriais e no tratamento de água para fins potáveis. Trata-se de um produto de fácil
aplicação e de custo relativamente baixo. A desinfecção normalmente é feita usando-se
cloro gasoso (Cl2), hipoclorito de sódio ou de cálcio (NaClO ou Ca(ClO) 2) ou dióxido
de cloro (ClO2). A ação biocida dos compostos clorados, exceto para o caso do dióxido
de cloro, está baseada na formação do ácido hipocloroso (HClO), que é a substância
responsável pela ação oxidativa destes compostos.
O cloro gás é de difícil manuseio e possui elevada toxicidade, exigindo para
seu uso, equipamento especial e pessoal bem capacitado. É comercializado na forma
líquida, em cilindros de aço, nos quais se encontra comprimido. Do estado líquido,
forma na qual é 1,5 vezes mais denso que a água, o cloro reverte-se à forma gasosa
quando liberado em condições atmosféricas (ANDRADE e MACÊDO, 1996).
O hipoclorito de cálcio é utilizado em tratamento de água potável e em
piscinas. Entretanto, a presença do íon cálcio facilita o processo de deposição
provocando incrustações e entupimentos das tubulações. Outra característica importante
se prende ao fato de que produtos a base de cálcio apresentam problemas de
solubilidade, ou seja, o nível de sólidos insolúveis do produto é muito alto (MACÊDO e
BARRA, 2003).
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O dióxido de cloro (ClO2) possui uma ação biocida diferente dos outros
compostos clorados. O composto não hidrolisa em meio aquoso, permanecendo em
água como gás dissolvido, desinfetando por oxidação e sem gerar ácido hipocloroso.
Uma propriedade importante do dióxido de cloro é a sua alta solubilidade em água, ao
contrário do cloro gasoso, sendo cerca de 10 vezes mais solúvel do que o gás cloro. Sua
ação independe do pH e sua atividade é influenciada pela temperatura de operação. A
diminuição de temperatura geralmente diminui a sua capacidade de ação como biocida
(MACÊDO, 2004). A principal desvantagem do dióxido de cloro é o custo envolvido
na em sua geração. Os investimentos numa instalação produtora de dióxido de cloro são
tão elevados que somente são justificáveis para uma produção em sistemas de grande
porte.
Em função do custo, da disponibilidade do produto, e das vantagens em relação
aos demais compostos clorados citados acima, o hipoclorito de sódio, o qual é o
princípio ativo da água sanitária. Para a desinfecção com hipoclorito de sódio, têm-se os
mecanismos descritos pelas Equações 2.1 e 2.2.
NaClO (aq) + H2O(aq) → HClO(aq) + NaOH(aq)

(2.1)

HClO(aq) → H+ (aq) + ClO- (aq)

(2.2)

A eficiência do processo de cloração é extremamente dependente do pH, o que restringe
a operação a valores menores do que 8,5 para o hipoclorito de sódio. A Figura 2.1
apresenta a variação da concentração dos compostos clorados gás cloro (Cl2), ácido
hipocloroso (HClO), e do íon hipoclorito (OCl-) em função do pH do meio. Pode-se
notar que o para o gás cloro a máxima concentração ocorre em meios ácidos, com pH
próximo de zero. Já para o íon hipoclorito a máxima concentração ocorre em meios
básicos (pH próximo de 10). Em contra partida o ácido hipocloroso atinge sua máxima
concentração em valores de pH próximos a 7.

Concentração do composto clorado (%)
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Figura 2.1 - Diagrama de distribuição do cloro em meio aquoso (Dantas, 1988).

O processo de cloração deve ser efetuado numa faixa de pH, no qual
predomina o ácido hipocloroso. O íon hipoclorito também possui ação biocida, porém
em escala muito menor. De acordo com Gray (1994), o ácido hipocloroso possui, pelo
menos, 80 vezes maior poder de oxidação e desinfecção do que o íon hipoclorito.
Assim, à medida que o pH da água aumenta, o poder do cloro de desinfetar diminui.
O ácido hipocloroso e o íon hipoclorito apresentam efeito corrosivo.
Normalmente, em águas dosadas com biocidas clorados, ocorre corrosão por cloretos,
podendo ocasionar deterioração do material por “pites”, que consiste em perfurações
localizadas na superfície do metal, como mostra a Figura 2.2. O processo de corrosão
por pites é detalhado no item 3.1.3.3.
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Figura 2.2 -Vasilhame de aço inoxidável exposto a biocida clorado (Trovati, 2005).

Apesar de bastante eficiente e de custo relativamente baixo, os compostos
clorados apresentam algumas desvantagens no uso em sistemas de resfriamento, tais
como a probabilidade de causar corrosão do material base, a atuação em faixa limitada
de pH e a geração de subprodutos como cloroaminas e organoclorados.
O cloro tem um efeito tóxico oxidante direto sobre os organismos, inibindo a
fixação e/ou o crescimento dos estágios larvais ou enfraquecendo os mecanismos pelos
quais os organismos permanecem fixos ao substrato (MAROÑAS e DAMBORENEA,
2006). A cloração é realizada principalmente através da aplicação do gás cloro ou de
hipoclorito de sódio (GIORDANI et al., 2005; MAROÑAS e DAMBORENEA, 2006).
Larvas de mexilhão-zebra rapidamente percebem a presença do oxidante (concentrações
superiores a 1 mg.L-1), recolhem o velum (coroa ciliada que auxilia na alimentação e na
natação), cessando as atividades alimentares e impedindo sua adesão em superfícies
sólidas (BENSCHOTEN et al., 1993).
Existem vários trabalhos que empregam testes de toxicidade a fim de avaliar o
efeito do cloro sobre bivalves invasores, inclusive para o mexilhão-dourado. O trabalho
de Ricciardi (1998) concluiu que a aplicação de 1 mg.L-1 de cloro por alguns dias, em
intervalos de 2 a 3 meses, é eficiente para manter tubulações limpas, mas se a
incrustação for grande pode requerer dosagens iniciais da ordem de 200 mg.L-1.
Segundo Cataldo et al. (2003) a eficiência do cloro na eliminação dos mexilhões
aumenta com a temperatura. Nos experimentos realizados por Cataldo et al. (2002)
foram avaliadas três temperaturas (15ºC, 20ºC e 25ºC) e diferentes concentrações de
cloro (1, 5, 10, 25, 50 e 100 ppm). Observou-se, a 15ºC, uma mortalidade de 100%,
apenas na concentração de 100 ppm, no 27º dia. A 20ºC, observou-se 100% de
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mortalidade em todas as concentrações em 29 dias, exceto 1 ppm. A 25ºC, a
mortalidade foi total, em todas as concentrações, entre 11 e 17 dias.
Na cidade de Santa Fé (Argentina), na região de tomada de água pela empresa
Águas Provinciales de Santa Fé, realizou-se um experimento adicionando-se 1 g de
hipoclorito de sódio a cada litro de água que passava por uma caixa metálica (bio-box)
sob uma vazão de 100 L.h-1. Ao cabo de 30, 60 e 90 dias não se observou a incrustação
do mexilhão-dourado nessas caixas metálicas (CEPERO, 2003).
A aplicação contínua de cloro em concentração de 0,5 mg.L -1 foi testada em
sistemas de água bruta de Hong Kong (China), havendo eficiência na prevenção de
infestação do mexilhão-dourado (MORTON, 1976 apud COLARES et al., 2002).
Conforme esse autor, a alimentação e a respiração dos moluscos parecem ser
interrompidos em resposta ao produto químico lançado na água.
Na UHE Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera), pertencente à CESP,
além da limpeza periódica das instalações através da remoção mecânica das
incrustações, cloro tem sido adicionado ao sistema de resfriamento das unidades
geradoras durante cerca de duas horas por dia, correspondendo a uma vazão de 0,034%
da vazão turbinada da usina (CESP, 2008). Segundo a empresa, utiliza-se o
dicloroisocianurato de sódio (dicloro) na forma de pastilhas efervescentes, como
derivado clorado de origem orgânica, o qual não forma trihalometanos (THMs) em
níveis significativos.
É importante salientar que, apesar de mostrar-se eficiente no combate e
controle do mexilhão-dourado, o método da cloração apresenta riscos ambientais devido
ao aparecimento de subprodutos tóxicos na malha hídrica global, entre os quais se
destacam os ácidos haloacéticos (HAA) e os trihalometanos (THMs) (PIANOWSKI e
JANISSEK, 2003).

2.1.1.2 Ozônio

O ozônio é uma forma alotrópica do oxigênio, sendo pouco estável. A
molécula de O3 possui o segundo potencial de oxidação mais alto dentre os elementos
químicos, sendo superada somente pela molécula do flúor (F2). O ozônio é um gás
incolor, com odor pungente e distinto, que se torna perceptível pelo olfato humano em
concentrações inferiores a 1 ppm no ar. Condensa-se a -111,9oC, formando um líquido
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de cor azul, e, quando congela (-192,5oC), forma um sólido de cor violeta-escura.
(PEHKONEN, 2001).
Em condições normais de temperatura e pressão, o ozônio é aproximadamente
10 vezes mais solúvel na água que o oxigênio, e a diminuição da temperatura e do pH
eleva a solubilidade do gás, favorecendo as reações de oxidação e desinfecção pelo
aumento da concentração de ozônio disponível (MONACO, 2006).
Devido à sua instabilidade, o ozônio deve ser gerado no local de uso e, por ser
extremamente corrosivo, os materiais para a construção de sistemas de ozonização
devem ser escolhidos considerando-se a compatibilidade com o ozônio.
O ozônio é um excelente oxidante, o que o torna extremamente efetivo contra a
maioria das bactérias e biofilmes bacterianos em sistemas industriais. Pode-se
generalizar que concentrações entre 0,01 e 0,05 ppm já são suficientes para evitar a
formação de biofilmes. Para superfícies com depósitos biológicos, são necessárias
concentrações entre 0,2 e 1,0 ppm de ozônio para desprender o biofilme (VIDELA,
2003).
Como alternativa à cloração, o ozônio é utilizado para controlar incrustações
em sistemas de resfriamento de água, sendo um agente oxidante com tempo de reação
cerca de 300 vezes maior que o do cloro (LEYNEN et al., 1998). A alta reatividade do
ozônio dificulta a manutenção de concentrações suficientemente altas através do sistema
de resfriamento para matar toda a fauna aderida. Por outro lado, por ser uma molécula
bastante instável que se decompõe rapidamente após ser injetada na água, apresenta
menos efeitos adversos sobre o ambiente (BENSCHOTEN et al., 1993; LEYNEN et al.,
1998).
Segundo Benschoten et al. (1993), o ozônio provoca os mesmos efeitos que o
cloro sobre as larvas do mexilhão-zebra (dificulta adesão e provoca mortalidade),
embora com maior eficiência, ocorrendo 100% de mortalidade após 5 horas de
exposição, em temperaturas entre 18 e 22oC, em concentrações de 0,5 ou de 1 mg.L-1 de
ozônio. Para os adultos, a ocorrência de 100% de mortalidade ocorre em exposição a 0,5
mg.L-1 durante 7 a 12 dias (CLAUDI e GERALD, 1994 apud GIORDANI et al., 2005).
Na Hidroelétrica de Itaipu, observou-se que uma dosagem de 0,3 ppm de ozônio causou
elevada mortalidade de larvas, controlando a incrustação pelo mexilhão-dourado no
sistema de resfriamento (ROTHE, 2007).
Leynen et al. (1998), ao realizarem testes de toxicidade empregando ozônio,
concluíram que a concentração de ozônio na água de descarga de sistemas de
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resfriamento deveria ser inferior a 0,015 µg.L-1. Os mesmos autores apontam que, em
virtude de sua alta toxicidade à biota, a água eliminada não deveria conter ozônio
dissolvido e que sua eliminação poderia ser obtida através da mistura da água de
resfriamento, antes de sua descarga, com uma fonte de substâncias orgânicas de modo
que o ozônio restante reagiria imediatamente com a matéria orgânica, desaparecendo.
Além disso, chamam atenção para a possibilidade de haver formação de subprodutos
tóxicos, como aldeídos e peróxidos, devido à reação do ozônio com componentes
naturais da água.
Nos últimos 30 anos, equipamentos geradores de ozônio têm sido
aperfeiçoados buscando aumentar a concentração de ozônio produzida na corrente
gasosa e diminuir o custo energético de sua produção. Além disso, reatores de
desinfecção e dispositivos de contato entre o gás desinfetante e a corrente líquida têm
sido desenvolvidos para aumentar a eficiência de transferência de massa, um dos
parâmetros críticos à viabilização econômica desta tecnologia. Estas iniciativas vêm
tornando o ozônio uma alternativa economicamente competitiva entre os processos de
desinfecção (XU et al., 2002; WHITE, 1999).

2.1.2 Métodos de aplicação de biocidas e impactos ambientais

A aplicação de um biocida depende de alguns fatores, tais como a presença de
biofilme, necessidade de um controle de longo prazo e a relação custo-benefício do
tratamento. Devem ser considerados também os riscos à saúde humana e ao meio
ambiente.
Normalmente, o tratamento com biocidas pode ser feito de duas maneiras
distintas: adição contínua em pequenas concentrações ou adição periódica de grandes
quantidades de biocida. Este último tratamento é chamado de tratamento de choque e é
necessário quando já ocorreu um grande acúmulo de incrustação no sistema.
De acordo com Gonçalves (2002), o tratamento contínuo é mais caro do que o
emprego de biocidas quando necessário. O tratamento por choque normalmente
funciona pela morte dos organismos presentes, em função das altas concentrações de
biocida empregadas, reduzindo a possibilidade de surgimento de formas resistentes.
Por se tratarem de agentes potencialmente tóxicos, deve haver um rigoroso
critério na escolha do biocida e sua dosagem, de modo a evitar o descarte de poluentes
na água que será rejeitada pelas purgas do sistema no corpo receptor.
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Alguns biocidas são de difícil degradação, permanecendo perigosamente no
meio ambiente ou podendo, segundo as propriedades físico-químicas, acumular-se em
diversos substratos, contaminando zonas próximas (subsolo, águas subterrâneas, ar
etc.).
Dentre os biocidas oxidantes, os compostos clorados podem gerar subprodutos
tóxicos. O ácido hipocloroso reage com compostos nitrogenados presentes na água
formando as cloroaminas, uma classe de compostos que causam odor e sabor na água e
que são tóxicos aos organismos aquáticos e persistentes. O ácido hipocloroso também
pode

reagir

com

substâncias

orgânicas

e

gerar

organoclorados

tóxicos.

Aproximadamente 1% do cloro aplicado em águas de resfriamento reage formando
subprodutos como clorofenóis, ácido tricloroacético, hexaclorofenóis e triclorometano
(JENNER et al., 1997).
O ozônio é considerado um biocida limpo, pois apresenta a vantagem de não
ser poluente.

O ozônio decompõe-se espontaneamente na água por meio de

mecanismos complexos que envolvem a geração de radicais livres hidroxilas (·OH) e a
liberação de oxigênio (DANIEL, 2001).
2.2

Descrição dos equipamentos constituintes de uma Usina Hidroelétrica e
avaliação dos possíveis impactos devido à presença de incrustações

Uma Usina Hidroelétrica é um sistema bastante complexo, porém para o estudo
em questão serão analisadas somente as partes dessa usina que permanecem em contato
com a água, seja na realização da sua função principal, como é o caso das turbinas
hidráulicas, como também para sistemas auxiliares, os quais garantem o cumprimento
da função principal, por exemplo, os sistemas de resfriamento de ar dos geradores
elétricos e de resfriamento de óleo dos mancais de sustentação das partes girantes.
A seguir são descritos alguns equipamentos constituintes de uma Usina
Hidroelétrica.

2.2.1 Turbinas Hidráulicas

As turbinas hidráulicas são projetadas para transformar a energia hidráulica
(energia de pressão e energia cinética) de um fluxo de água em energia mecânica. As
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turbinas hidráulicas dividem-se em diversos tipos, sendo quatro principais: Pelton,
Francis, Kaplan, Bulbo. Cada um destes tipos é adaptado para funcionar em usinas com
uma determinada faixa de altura de queda d’água e vazão. As vazões volumétricas
podem ser igualmente grandes em qualquer uma delas, mas a potência será proporcional
ao produto da queda (H) e da vazão volumétrica (Q).
Em todos os tipos há alguns princípios de funcionamento comuns. A água entra
pela tomada de água à montante da usina hidroelétrica que está num nível mais elevado
e é levada através de um conduto forçado até a entrada da turbina. Então a água passa
por um sistema de palhetas guias móveis, as quais controlam a vazão volumétrica
fornecida à turbina. Para se aumentar a potência elétrica gerada, as palhetas se abrem e
para diminuir a potência, elas se fecham. Após passar por este mecanismo, a água chega
ao rotor da turbina. Nas turbinas Pelton não há um sistema de palhetas móveis, mas sim
um bocal com uma agulha móvel, semelhante a uma válvula. O controle da vazão é
feito por este dispositivo.
Após passar pelo rotor, um duto chamado tubo de sucção conduz a água até a
parte de jusante da casa de força (no nível mais baixo). As turbinas Pelton têm um
princípio um pouco diferente (impulsão), pois a pressão é transformada inicialmente em
energia cinética em um bocal, onde o fluxo de água é acelerado até uma alta velocidade
e em seguida choca-se com as pás da turbina imprimindo-lhe rotação e torque.
As turbinas hidráulicas podem ser montadas com o eixo no sentido vertical ou
horizontal. Os esforços oriundos do peso próprio e da operação da máquina são
suportados axialmente por mancais de escora e contra-escora e radialmente por mancais
de guia, sendo que o arranjo e quantidade de mancais podem variar em cada projeto.
De acordo com Leão (2009), tipicamente, turbinas modernas têm uma
eficiência entre 85% e 95% que varia conforme a vazão de água e a queda líquida.
Visando garantir a faixa de eficiência citada, são utilizados mancais de sustentação das
partes girantes da usina lubrificados a óleo. Esses sistemas de lubrificação de óleo
sofrem o aquecimento natural devido ao atrito. Para controlar esse aquecimento são
necessários trocadores de calor óleo/água. Esses trocadores de calor são geralmente do
tipo casco-tubo ou placas.
As incrustações por mexilhão-dourado afetam as regiões da máquina hidráulica,
onde vazões e pressões possuem valores baixos. Desta forma, o mexilhão-dourado se
fixa principalmente em tubulações e em sistemas auxiliares da máquina hidráulica,
como por exemplo, o sistema de resfriamento de óleo, constituído basicamente de
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trocadores de calor e tubulações. Em suma, a presença de mexilhão-dourado não
constitui um problema para a operação das pás e das tubulações de entrada e saída de
água para realização de trabalho mecânico.
O fluido de resfriamento utilizado nesses trocadores de calor é a água, a qual
pode estar contaminada com larvas de mexilhão-dourado ou mesmo animais adultos.
Para o caso dos animais adultos é possível evitar o seu acesso às tubulações internas dos
trocadores de calor através de filtros instalados na entrada dos sistemas de resfriamento
de todos os trocadores de calor da Usina Hidroelétrica. Porém, esses filtros não são
capazes de impedir a entrada de larvas do mexilhão-dourado e de indivíduos jovens.
Essas larvas e indivíduos jovens podem se fixar nas tubulações internas dos trocadores
de calor, principalmente em pontos de estagnação de fluido. O crescimento dessas
larvas causa incrustação (macrofouling) de animais adultos, o que causa, em última
instância, o bloqueio completo do fluxo de água na tubulação.
Dessa forma, destaca-se que os trocadores de calor presentes nos sistemas de
lubrificação dos mancais das turbinas hidráulicas são um dos equipamentos mais
afetados pela presença de mexilhões-dourados na águas do reservatório de uma Usina
Hidroelétrica.
Este estudo baseia-se em uma turbina Kaplan, as quais são adequadas para
operar em quedas de até 60 m. O rotor das turbinas Kaplan se assemelha a um propulsor
de navio (similar a um hélice). Um servomotor, montado normalmente dentro do cubo
do rotor, é responsável pela variação do ângulo de inclinação das pás. O óleo é injetado
por um sistema de bombeamento localizado fora da turbina e conduzido até o rotor por
um conjunto de tubulações rotativas que passam por dentro do eixo. O acionamento das
pás é conjugado ao das palhetas do distribuidor, de modo que, para uma determinada
abertura do distribuidor, corresponde um determinado valor de inclinação das pás do
rotor. A Figura 2.3 apresenta uma corte esquemático de uma turbina Kaplan.
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Figura 2.3 - Representação esquemática de uma turbina Kaplan

2.2.2 Geradores

Um dos tipos mais importantes de máquinas elétricas rotativas é o gerador
síncrono. O nome síncrono se deve ao fato desta máquina operar com uma velocidade
de rotação constante sincronizada com a freqüência da tensão elétrica alternada aplicada
nos terminais da mesma. Esta máquina é capaz de converter energia mecânica em
elétrica quando operada como gerador e energia elétrica em mecânica quando operada
como motor. A eficiência de um hidrogerador é a fração da energia total da fonte de
energia primária (no caso a água) que é convertida em energia útil (no caso potência de
eixo). As principais causas da "perda" de energia nas turbinas são:


perdas hidráulicas: a água tem que deixar a turbina com alguma velocidade,
e esta quantidade de energia cinética não pode ser aproveitada pela turbina;



perdas mecânicas: são originadas por atrito nas partes móveis da turbina e
calor perdido pelo aquecimento dos mancais.
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Os geradores síncronos são utilizados em todas as usinas hidroelétricas e
termelétricas e suas principais partes constituintes são o rotor e o estator.
Tanto os hidrogeradores quanto as turbinas hidráulicas não são afetados de
maneira direta em sua função principal pelas incrustações de mexilhão-dourado. Porém,
seus sistemas auxiliares de resfriamento, compostos basicamente por tubulações e
trocadores de calor, são afetados diretamente podendo causar a indisponibilidade da
unidade geradora.

2.2.3 Trocadores de Calor

Um trocador de calor é um equipamento que tem a finalidade de transferir
calor de um fluído para o outro. Este equipamento normalmente opera em regime
permanente, no qual as propriedades do fluído não se alteram com o tempo (GUT,
2003). Tipicamente, são usados para refrigeração de fluídos, sendo os mais comuns óleo
e água, e são usualmente construídos em tubos, onde, normalmente, circula o fluído
refrigerante (no caso de um trocador para refrigeração).
O material usado na fabricação de trocadores de calor geralmente possui um
coeficiente de condutibilidade térmica elevado. Dessa forma, são amplamente utilizadas
ligas de cobre, alumínio e aço inoxidável.
Dentre os principais tipos de trocadores de calor em termos de geometria
destacam-se: duplo tubo, casco e tubo, placas, trocadores ar/água (radiadores). Neste
trabalho são avaliados os trocadores de calor do tipo placa e os radiadores.
Nos trocadores de calor do tipo placas os fluidos escoam por estreitos canais e
trocam calor através de finas chapas metálicas. Alguns exemplos de tocadores de calor
tipo placas são mostrados na Figura 2.4.
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Figura 2.4 - Diferentes modelos de trocadores de calor tipo placas (APV/Invensys, 2009).

As placas do trocador de calor possuem orifícios nos cantos para a passagem
dos fluidos e são seladas nas extremidades por gaxetas (ou juntas) de material
elastomérico. Quando as placas são alinhadas e prensadas no pedestal, forma-se entre
elas uma série de canais paralelos de escoamento. A parte central da placa é corrugada
(ondulada) para aumentar a turbulência do escoamento dentro destes canais e também
para aumentar a resistência mecânica do pacote de placas, que pode ter de 3 a 700
placas, dependendo da capacidade do pedestal.
Existe uma grande variedade de tamanhos e geometrias de placas, como pode
ser visto na Figura 2.4. A área de troca térmica por placa varia de 0,03 a 3,6 m2 e a
espessura da chapa é de cerca de 1 mm. O espaço compreendido entre duas placas é um
canal de escoamento que pode ter uma espessura de 1,5 a 5 mm.
Os trocadores de calor ar/água, também conhecidos como radiadores, são
dispositivos utilizados para troca de calor entre o ar atmosférico e outra substância
(geralmente um líquido) contida em um sistema fechado ou aberto. Seu núcleo é
constituído por uma série de canais (em forma de tubos ou de colméia) que permitem a
passagem de ar entre eles, retirando o calor do líquido ou do ar. Portanto, quanto maior
a área de contato com o ar mais rápida é a troca e mais eficiente é o radiador.
Este tipo de trocador de calor é largamente utilizado em veículos automotivos
com o objetivo de reduzir a temperatura interna de um motor de combustão interna. No
caso dos automóveis o ar atua como fluido refrigerante e a água como fluido
refrigerado. Em equipamentos industriais é muito comum os papeis do ar e da água se
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inverterem em relação aos papeis assumidos nos automóveis. Nestes casos o objetivo é
resfriar o ar atmosférico de certo ambiente, sendo o caso de equipamentos elétricos de
potência, como os geradores eletromecânicos.
Em usinas hidroelétricas, um grupo de radiadores pode ser utilizado para
resfriar o ar contido no núcleo das unidades geradoras. Estes radiadores geralmente
utilizarão a própria água do reservatório da UHE em sistema aberto de refrigeração.
A principal dificuldade encontrada na confiabilidade e na manutenção de
sistemas abertos é o controle da qualidade da água. A água do lago da usina possui
muita atividade biológica, o que pode propiciar incrustações na parede interna das
tubulações e, consequentemente, causar obstruções ou vazamentos devido à corrosão.
A Figura 2.5 apresenta um radiador utilizado na UHE caso exemplo.

Figura 2.5 - Radiador da UHE utilizada como caso exemplo deste estudo.

2.2.3.1 Confiabilidade de trocadores de calor

A confiabilidade operacional dos diversos equipamentos é de fundamental
relevância em qualquer atividade industrial. No setor elétrico, confiabilidade e
segurança são de considerável importância e de caráter estratégico, face aos rígidos
contratos de fornecimento assinados, além das perdas diretas e indiretas, decorrentes da
suspensão dos serviços. Neste contexto, o comportamento dos trocadores de calor
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utilizados em sistemas de resfriamento de usinas hidroelétricas é notadamente
importante, principalmente frente ao problema das incrustações por mexilhão-dourado.
Existem diversas formas de se obter informações sobre a confiabilidade de
trocadores de calor. A análise de dados históricos de manutenção e falha é uma das
ferramentas mais utilizadas pelas geradoras de energia elétrica para determinação da
confiabilidade de trocadores de calor. Porém, frente as incrustações de mexilhão as
solicitações sobre o sistema e as alterações nas atividades de manutenção praticamente
inviabilizarão a utilização de dados disponíveis. Dentre as rotinas de manutenção
utilizadas na prevenção de incrustações, a adição de produtos químicos anti-incrustantes
pode alterar totalmente os mecanismos de falha. Dentre estes mecanismos, destaca-se a
corrosão. A seguir, são estudados os mecanismo de falha de materiais metálicos e é
dado um especial destaque a corrosão.

3
FUNDAMENTOS DE
CONFIABILIDADE APLICADOS À
ANÁLISE DE DEGRADAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
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3 . FUNDAMENTOS DE CONFIABILIDADE APLICADOS À
ANÁLISE

DE

DEGRADAÇÃO

DE

EQUIPAMENTOS

MECANICOS

O objetivo deste capítulo é apresentar um modelamento matemático para
predição da vida operacional do sistema de resfriamento de uma Usina Hidroelétrica
quando submetida a tratamentos químicos de controle da incrustação por mexilhãodourado.
Para definição deste modelo, primeiramente determinam-se os principais
modos de falha dos sistemas de resfriamento de uma Usina Hidroelétrica e, a partir
desses modos de falha, destacam-se aqueles que são mais afetados pela intensificação
do processo corrosivo causado pela adição de substâncias químicas de controle da
incrustação. Na sequência, são destacados os principais tipos de corrosão que podem
ocorrer na superfície do metal em contato com o fluido.
Na sequência são apresentados os conceitos básicos de confiabilidade,
utilizados como ferramenta para subsidiar os ensaios executados e predição da taxa de
corrosão em função da concentração de agentes químicos de controle da incrustação.
Com o objetivo de subsidiar o planejamento e análise dos resultados dos experimentos,
são introduzidos os conceitos do planejamento experimental fatorial.
Finalmente, são apresentados os conceitos de confiabilidade estrutural que
subsidiarão a predição da falha estrutural devido à introdução de substâncias químicas.
3.1

Avaliação dos modos de falha dos sistemas de resfriamento e dos possíveis
impactos dos métodos de controle

Os sistemas de resfriamento de Unidades Geradoras de Usinas Hidroelétricas
geralmente são compostos de radiadores e trocadores de calor. Os radiadores ar-água
são utilizados para o resfriamento do gerador e seus tubos são frequentemente aletados.
Os trocadores de calor óleo-água são utilizados para o resfriamento dos mancais do
conjunto gerador/turbina e do regulador de velocidade, e geralmente são do tipo cascotubo ou de placas. Os materiais comumente utilizados na fabricação destes
equipamentos são o aço carbono, aço inoxidável, latão, cobre, ferro fundido e juntas de
borracha.
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3.1.1 Trocadores de Calor de Placas utilizados no sistema de resfriamento do óleo
dos mancais
Os sistemas de mancais das Turbinas de uma UHE Kaplan apresentam os
seguintes conjuntos:


Mancal Guia do Gerador



Mancal de Escora da Turbina



Mancal Guia da Turbina



Sistema Regulador de Velocidade

Para simplificação de termos, o sistema de resfriamento de óleo dos mancais e
do sistema de regulação de velocidade será tratado simplesmente como sistema de
resfriamento de óleo dos mancais.
Objetivando-se determinar os modos de falha nesse sistema foi elaborada uma
árvore funcional, a qual, assim como a listagem dos modos de falha, foi desenvolvida
baseando-se em sistemas genéricos de resfriamento.

3.1.1.1 Árvore Funcional do sistema de resfriamento dos mancais
Para a elaboração da árvore funcional de um sistema qualquer é necessário
conhecer a lógica de operação do mesmo. No caso específico dos sistemas de geração
de energia com o emprego de usinas hidroelétricas, essa análise pode ser feita através do
esquema operacional, buscando-se definir a relação funcional entre os subsistemas e
equipamentos constituintes dos mesmos, bem como as suas funções na condição
operacional.
A elaboração de uma Árvore Funcional pode ser auxiliada pela metodologia
apresentada por Massarani (2003), e consiste em responder as seguintes questões:
1 - Como é executada (cumprida) uma determinada função?
2 - Por que uma determinada função deve ser executada?
A resposta à primeira pergunta permite definir quais componentes devem ser
utilizados para executar essa função. A questão é repetida a fim de detalhar os
subsistemas, alcançando-se o nível do componente de interesse. Através da segunda
pergunta é possível verificar se a árvore, elaborada baseando-se na primeira pergunta,
está correta. A Figura 3.1 ilustra a metodologia para a elaboração da árvore funcional.
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Figura 3.1 - Arranjo geral de Árvore Funcional (Massarani, 2003).

No caso do sistema de resfriamento do óleo dos mancais, a elaboração da
árvore funcional foi executada através de conhecimentos adquiridos em visitas técnicas
a uma Usina Hidroelétrica do Alto Tietê.
Na Figura 3.2 apresenta-se a árvore funcional do sistema de resfriamento do
óleo e no Apêndice 1 são listados os principais modos de falha de cada um dos
componentes do sistema de resfriamento do óleo dos mancais.
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Figura 3.2 - Diagrama Funcional do sistema de resfriamento do óleo dos mancais.
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3.1.2 Trocadores de Calor Ar/Água (Radiadores) utilizados no resfriamento
dos geradores
A função do sistema de resfriamento é manter a temperatura no interior do
poço dos geradores dentro dos limites operacionais. O calor excedente é retirado
através de troca térmica. Com o rotor em movimento, o ar no seu interior é
centrifugado e forçado a passar através dos canais radiais existentes e do estator,
refrigerando a parte ativa do gerador. Posteriormente, esse ar aquecido passa através
de um conjunto de trocadores de calor (radiadores) ar-água, onde é resfriado.
As empresas geradoras de energia elétrica têm observado diversas paradas
não programadas devido a vazamentos causados por efeitos corrosivos nesses
trocadores. Como caso exemplo para o presente estudo, foram utilizados os sistemas
de resfriamento do núcleo do gerador de uma usina localizada na região do Alto
Tietê.
Na usina em questão, os radiadores são compostos por tubos aletados de
uma liga de cuproníquel 90/10. Devido ao tempo de operação destes radiadores,
ocorre, com facilidade, o surgimento de orifícios de vazamento provocados pelo
efeito da cavitação e/ou abrasão. Este último efeito pode ser causado por um corpo
estranho sólido que eventualmente tenha ultrapassado o sistema de filtragem. A
ocorrência de vazamentos em algum tubo do radiador gera sérios problemas e
possíveis danos à Unidade Geradora. Caso não se perceba o problema a tempo,
ocorrerá o enchimento das caixas (gavetas) de aeração do gerador com água,
resultando em baixa isolação, com consequente falha na Unidade Geradora. Com a
constatação de ocorrência de um radiador com vazamento, isola-se o mesmo através
do fechamento dos registros de entrada e saída de água. Em decorrência desta
manobra, há um indesejável aumento da temperatura do ar no interior do poço do
gerador.
A água utilizada no sistema de resfriamento da UHE utilizada como caso
exemplo é proveniente do reservatório da usina e é captada na caixa espiral, sendo
conduzida ao filtro autolimpante. Cada unidade geradora possui um filtro na entrada
do sistema de resfriamento, o qual possui uma vazão nominal de 520 m3.h-1 e
capacidade de reter partículas maiores que 3 mm. O circuito de resfriamento é
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aberto, de uma só passagem. Após passar pelos trocadores de calor a água é liberada
para o canal de fuga.
Cada gerador é resfriado por um conjunto de seis trocadores de calor, cada
um deles constituído por 117 tubos horizontais aletados, nos quais o ar quente,
proveniente do núcleo do gerador, é forçado a passar, sendo posteriormente resfriado
e retornando ao núcleo do gerador.

3.1.2.1 Árvore Funcional do sistema de resfriamento dos geradores

Visando estudar as possíveis causas de vazamentos ocorridos nos trocadores
de calor ar/água, foi elaborada uma árvore funcional. Os principais componentes
construtivos dos radiadores que permanecem em contato com a água durante a
operação do sistema são os tubos aletados e as juntas de vedação. Estes componentes
terão seus mecanismos de falha investigados com mais detalhes.
Adicionalmente aos componentes que compõem o radiador em si, existem
outros componentes que podem apresentar falhas tais como: ar de resfriamento, água
de resfriamento, válvulas e sistemas de controle auxiliares. A partir dessa divisão em
componentes é possível a construção de uma árvore funcional.
A Figura 3.3 apresenta a árvore funcional do sistema de resfriamento do
gerador. O Apêndice 2 lista os principais modos de falha de seus principais
componentes.

Figura 3.3 - Árvore Funcional do sistema de refrigeração do gerador.
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Ao se analisar os modos de falhas mais comuns nos sistemas de
resfriamento do ar do gerador e do óleo dos mancais, nota-se os seguintes modos de
falha, os quais podem ser agravados pela presença do mexilhão-dourado.


contaminação da água de resfriamento



entupimento das tubulações internas de todo o sistema, especialmente as
de pequeno diâmetro, como as tubulações internas dos trocadores de
calor.



corrosão interna das tubulações em geral devido à incrustação e ao
surgimento de pontos de estagnação do fluido refrigerante.



perda de estanqueidade e vedação das tubulações devido à degradação
causada por entupimentos.



degradação da eficiência da troca térmica devido à incrustação nas
paredes internas das tubulações dos trocadores de calor

A introdução de tratamentos para o controle do mexilhão-dourado causa a
redução dos modos de falha, tais como entupimento e degradação na eficiência do
trocador de calor. Por outro lado, pode causar o aumento da degradação devido à
corrosão.
Assim, apesar da eficiência do método de controle na prevenção da
incrustação por mexilhão dourado nas tubulações do sistema de resfriamento, é
fundamental a compreensão do impacto deste tratamento ao longo do tempo, a fim
de prever a disponibilidade da unidade geradora em função dos níveis de aplicação
do método de controle.

3.1.3 Mecanismos de degradação de materiais metálicos
Segundo Telles (2003), os materiais metálicos utilizados para fabricação de
equipamentos são classificados em materiais ferrosos e materiais não ferrosos. Os
aços-carbono, os aços-liga e os aços inoxidáveis são classificados como materiais
ferrosos.
Para a seleção de um determinado material para a fabricação de
equipamentos de processo, levam-se em consideração diversos fatores. As condições
de serviço (pressão e temperatura de operação), a característica dos fluidos de
processo, a condutividade térmica, difusividade térmica, coeficiente de transferência
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de calor, nível de tensão ao qual os componentes são submetidos e a natureza dos
esforços mecânicos são alguns dos fatores essenciais para a escolha adequada dos
materiais de componentes mecânicos.
O material a ser empregado na fabricação de equipamentos deve resistir aos
esforços solicitantes, e por isso, a sua resistência mecânica, a qual, segundo Van
Vlack (2004) é a principal propriedade mecânica de um material, deve ser
compatível com o nível de tensões dos esforços existentes.
Observa-se que a própria pressão de operação do fluido é um esforço
atuante no equipamento. Contudo, verifica-se que as cargas associadas ao peso do
equipamento e as reações de dilatações térmicas também atuam como esforços
solicitantes.
Dentre os modos de falha estudados, a corrosão interna de tubulações é o
modo de falha mais relevante neste estudo. Será dado maior destaque à corrosão na
sequência deste texto.

3.1.3.1 Modos de falhas dos materiais metálicos

Segundo Correa (2004), de modo geral, as falhas são determinadas por uma
grande quantidade de fatores, como a deterioração das propriedades mecânicas dos
materiais, falhas de partes dos componentes (cada um com os seus modos de falhas)
e até mesmo pelas condições ambientais em que o evento esteja ocorrendo.
Para os materiais metálicos, as falhas podem ocorrer principalmente por três
aspectos: presença de deformação permanente, fadiga, fluência e fratura. (BEER E
JOHNSTON, 1995).
De acordo com Callister (2008), a fadiga é um mecanismo de falha que
ocorre em estruturas metálicas que estão sujeitas às tensões dinâmicas e oscilantes. O
termo “fadiga” é usado, pois este tipo de falha ocorre normalmente após um longo
período de tensão repetitiva ou de ciclo de deformação. Para Beer e Johnston (1995),
no processo de fadiga, o material se rompe com tensão bem abaixo da tensão de
ruptura obtida com o carregamento estático.
A fluência é definida por Callister (2008), como sendo a ocorrência de
deformação permanente, a qual é dependente do tempo de aplicação da solicitação
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mecânica, de um metal, quando este é submetido a uma carga ou tensão constante,
sob ação de temperatura elevada.
Segundo Telles (2003), a resistência à tração é medida nos ensaios de
tração, através de procedimentos e corpos de prova especificados, pelos quais são
determinados os valores dos limites de resistência à tração e de escoamento dos
materiais. Analisando o mecanismo de ruptura do material no ensaio de tração é
possível definir dois modos de fratura: a dúctil e a frágil.
A fratura dúctil exibe uma deformação plástica substancial, com grande
absorção de energia antes da ocorrência da ruptura. Já para a fratura frágil,
normalmente existe pouca ou nenhuma deformação plástica, com baixa absorção de
energia até a ruptura.
Uma das principais causas de fratura em materiais metálicos quando
submetidos à pressão é a corrosão, principalmente quando esta causa variação de
espessura do material em um ponto específico, como é o caso da corrosão por pite. A
seguir são detalhados os principais processos de corrosão presentes em materiais
metálicos utilizados em sistemas de refrigeração.

3.1.3.2

Processos de corrosão

A corrosão é um problema generalizado que afeta quase todos os setores da
economia, incluindo transporte (pontes, automóveis, aviões, navios, etc.), energia
(usinas, indústrias petroquímicas etc) e militar (aplicações navais, envelhecimento de
aeronaves, sistemas de arma etc).
Embora a eliminação completa de corrosão seja praticamente impossível,
acredita-se que um terço deste custo possa ser evitado baseando-se nos atuais estudos
da ciência de corrosão, no estado da arte na prática industrial e na evolução contínua
das tecnologias associadas (GUTHRIE et al, 2002).
A utilização de materiais resistentes à corrosão, as melhorias nas práticas de
prevenção à corrosão, a detecção eficaz e reparação e o investimento em estudos
acerca da corrosão são os ingredientes necessários para qualquer programa que tem
como alvo a minimização de custos relacionados aos processos de corrosão.
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Segundo Gentil (2007), os processos de corrosão ocorrem geralmente na
superfície de separação entre o metal e o meio corrosivo através de uma reação de
óxido-redução.
Considera-se como óxido-redução todas as reações químicas que consistem
em ceder ou receber elétrons. No caso da corrosão, o metal age como redutor,
cedendo elétrons, os quais são recebidos por uma substância, o oxidante, existente no
meio corrosivo.

3.1.3.3

Classificação dos processos de corrosão

Segundo Gentil (2007), os tipos de corrosão podem ser apresentados
considerando-se a aparência ou a forma de ataque e as diferentes causas da corrosão
e seus mecanismos. Assim, podem ser descritos os tipos de corrosão segundo:
1- Morfologia: uniforme, por placas, alveolar, puntiforme ou por pite,
intergranular (ou intercristalina), intragranular (ou transgranular ou
transcristalina), filiforme, por esfoliação, grafítica, dezincificação, em
torno do cordão de solda e empolamento pelo hidrogênio;
2- Causas ou mecanismo: por aeração diferencial, eletrolítica, por corrente
de fuga, galvânica, associada às solicitações mecânicas (corrosão sob
tensão fraturante), em torno do cordão de solda, seletiva (grafítica e
dezincificação), empolamento ou fragilização pelo hidrogênio;
3- Fatores mecânicos:

sob tensão, sob fadiga, por atrito, associada à

erosão;
4- Meio corrosivo: atmosférica, pelo solo, induzida por microorganismos,
pela água do mar, por sais fundidos, etc.;
5- Localização do ataque: por pite, uniforme, intergranular, transgranular,
etc.
Telles (2003), afirma que a corrosão uniforme, a corrosão por pites e a
corrosão sob tensão são as mais importantes para os equipamentos de processo. Estas
serão destacadas na sequencia.
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Corrosão uniforme
A corrosão uniforme, denominada por Telles (2003) como generalizada,

manifesta-se por igual em toda superfície da peça em contato com o meio corrosivo,
causando uma perda uniforme de espessura (Gentil, 2007), conforme a Figura 3.4.
Para Chiaverini (1986) a corrosão uniforme é o tipo mais comum e a que causa a
maior destruição nos materiais metálicos.

Figura 3.4 - Corrosão uniforme em chapa de aço carbono (Gentil, 2007).



Corrosão por pites

A corrosão por pite, também conhecida como puntiforme, ocorre em pontos
ou pequenas áreas localizadas. O pites evoluem aprofundando-se, podendo causar o
rompimento pontual da chapa metálica.
Para Gemelli (2001), a corrosão por pites é um ataque localizado em uma
superfície passiva devido à presença de íons agressivos (principalmente Cl−, Br−, I−)
no eletrólito. Apresenta-se em certos pontos da superfície passiva pela formação de
pequenas cavidades (pites) que variam de alguns micrômetros a alguns milímetros.
Telles (2003) afirma que a corrosão por pites é muito danosa, pois pode
perfurar toda a superfície de uma peça metálica com pouca ou nenhuma perda de
espessura.
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Dutra e Nunes (1999) concordam com a afirmação de que essa forma de
corrosão é muito perigosa, visto que a corrosão por pite é frequente em metais
formadores de películas protetoras, que sob a ação de certos agentes agressivos, são
destruídas em pontos localizados, os quais se tornam ativos, possibilitando uma
corrosão muito intensa.
Um exemplo comum de corrosão por pites que pode ocorrer em aços
inoxidáveis austeníticos em meios que contêm cloretos, conforme se observa na
Figura 3.5.

Figura 3.5 - Corrosão por pite em tubo de aço inoxidável AISI 304 (Gentil, 2007).



Corrosão sob tensão

Segundo Gemelli (2001), a corrosão sob tensão é o surgimento de uma
fissura provocado pela corrosão, associada às tensões residuais ou às tensões
externas constantes.
Este fenômeno é de natureza transgranular ou intragranular. Segundo Gentil
(2007), no transgranular a corrosão se processa nos grãos da rede cristalina do
material metálico, fazendo com que haja perda das propriedades mecânicas e
possibilidade de rompimento quando solicitado; no intergranular a corrosão se
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processa entre os grãos da rede cristalina do material metálico, o qual perde suas
propriedades mecânicas e também poderá fraturar quando solicitado.
As tensões atuantes nos equipamentos de processo fabricados com materiais
metálicos são importantes para o estudo da corrosão sob tensão, assim como para
alguns modos de falhas que se apresentam nos principais materiais metálicos.

3.1.4 Mecanismos eletroquímicos de corrosão nos materiais utilizados nos
trocadores de calor.

Dentro os materiais mais utilizados em trocadores de calor destacam-se as
ligas de cobre-níquel e aço inoxidável. A seguir são presentados algumas
características desses materiais quanto a resistência a corrosão.

3.1.4.1 Ligas de Cobre-Níquel

O cobre e suas ligas são amplamente utilizados em muitos ambientes e
aplicações devido à sua excelente resistência à corrosão e combinações de outras
propriedades desejáveis, tais como a condutividade elétrica e térmica, facilidade de
fabricação, grande variedade de propriedades mecânicas atingíveis, e resistência à
incrustação biológica.
O cobre e suas ligas são as únicas entre as ligas resistentes à corrosão que não
formam um filme de produto de corrosão verdadeiramente passivo. Em ambientes
aquosos à temperatura ambiente, o produto de corrosão predominantemente
responsável pela proteção é óxido cuproso (Cu2O). Este filme de Cu2O é aderente e
segue cinética de crescimento parabólica. Óxido cuproso é um semicondutor de tipo p
formado pelos processos eletroquímicos abaixo. (ASM Handbook, 2003)
→

(ânodo)

→ (

) (catodo)

__________________________________
→
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Para a reação de corrosão ocorrer, elétrons e íons de cobre devem migrar
através do filme Cu2O. Consequentemente, reduzir a condutividade iônica ou eletrônica
do filme por dopagem com cátions bivalentes ou trivalentes melhora a resistência à
corrosão. Na prática, adições de alumínio, zinco, estanho, ferro e níquel são usadas para
dopagem dos filmes de produto de corrosão, e eles geralmente reduzem
significativamente as taxas de corrosão.
As ligas de Cobre-Níquel são amplamente utilizadas em trocadores de calor
devido à corrosão e propriedades térmicas. Ligas de Cu-30Ni tem a melhor resistência à
corrosão aquosa de todas as ligas de cobre comercialmente importantes, mas as ligas
Cu-10Ni muitas vezes são selecionadas, pois oferecem boa resistência e custo mais
baixo. Ambas estas ligas têm sido muito utilizadas em tubos de condensadores e
trocadores de calor. As ligas de cobre-níquel são superiores ao cobre e outras ligas de
cobre na resistência à corrosão por soluções ácidas e são altamente resistentes à
corrosão sob tensão e choque. Neste trabalho são estudadas tubulações construídas da
liga ASTM B111, liga 706 CuNi 90/10, cujas composição básica é mostrada na Tabela
3.1.
Tabela 3.1 - Composição química da liga ASTM B111, liga 706 CuNi 90/10

Composição (%)
Cu

Ni

Fe

Zn

Mn

Pb

≈90 9 – 11 1,3 – 1,8 1 (máx) 1 (máx) 0,05 (máx)

O ASM Handbook, 2003 fornece uma classificação de corrosão das ligas de
cobre em vários meios corrosivos através de uma tabela que se destina a fornecer
apenas um guia geral para o comportamento de cobre e ligas de cobre em ambientes
corrosivos. A classificação é feita de forma qualitativa como: “Excelente”, “Boa”,
“Regular” e “Ruim”.
A Resistencia ao hipoclorito de sódio das ligas e cobre níquel são classificadas
de acordo com a ASM Handbook, 2003 como “boa”, o que significa que se tem uma
baixa taxa de corrosão. A mesma referencia não menciona a resistência ao ozônio.
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3.1.4.2 Aço Inoxidável
Os aços inoxidáveis são ligas a base de ferro contendo pelo menos 10,5% Cr.
Com o aumento de teor de cromo e a presença ou ausência de alguns dez a quinze
outros elementos, o aços inoxidáveis podem fornecer uma extraordinária gama de
resistência à corrosão.
Aços inoxidáveis são categorizados em cinco famílias distintas de acordo com
sua estrutura cristalina e reforço precipitados, são elas: ferríticos, austeníticos,
martensíticos, endurecíveis por precipitação e Duplex. Cada família tem suas próprias
características gerais em termos de resistência à corrosão e propriedades mecânicas.
Neste estudo é avaliado o aço inoxidável da família austenitico AISI 316 cuja
composição básica é apresentada na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 - Composição química do aço inoxidável ANSI 316

Composição (%)
C

Mn

P

S

Si

Cr

Ni

Mo

0,08

2

0,045

0,03

1

16 - 18

10 - 14

2-3

O mecanismo de proteção contra a corrosão de aços inoxidáveis é diferente do
que ocorre em aços carbono, aços liga e em outros metais. Nesses outros casos, a
formação de uma barreira de óxido separa o metal da atmosfera circundante.
O grau de proteção oferecido por um óxido é função da espessura da camada
de óxido, sua continuidade, sua coerência e aderência ao metal. Na avaliação da
oxidação em alta temperatura do aço inoxidável pode-se utilizar um modelo similar ao
aço carbono e outros metais. No entanto, a baixas temperaturas, ocorre a formação de
uma película de óxido hidratado na superfície do aço inoxidável (ASM Handbook,
2003).
Quando um material sofre a ação corrosiva e o produto desta corrosão
consiste em uma fina camada que poderá protege-lo do efeito corrosivo, diz-se que a
superfície do material sofreu passivação. Esta existe sob determinadas condições para
ambientes específicos. A gama de condições sobre os quais pode ser mantida
passividade depende do ambiente e da família e da composição do aço inoxidável.
Quando as condições são favoráveis para a manutenção de passividade, aços
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inoxidáveis apresentam taxas de corrosão extremamente baixas. Se a passividade é
destruída em condições que impeçam a restauração do filme passivo o aço inoxidável
sofrerá corrosão com maior intensidade na região de destruição do filme passivo. Caso
essa destruição ocorra de forma localizada ocorrerá a propiciação de corrosão
localizada como o caso da corrosão por pites.
Dessa forma, caso o aço inoxidável seja selecionado para operar em um
ambiente que propicie a destruição localizada do filme passivo, a perfuração da
superfície por corrosão localizada poderá ocorrer de forma mais rápida que no aço
carbono que falha principalmente por corrosão uniforme.
A corrosão uniforme de um aço inoxidável ocorre em um ambiente capaz de
retirar o filme passivo da superfície e prevenir a repassivação. Tal ocorrência pode
indicar um erro na seleção do material para o ambiente, ou ainda ser devido a mudanças
nas condições ambientais não previstas no projeto.
A corrosão por pites no aço inoxidável é ataque localizado que pode produzir
a penetração com uma perda de peso quase insignificante para a estrutura total. Este
tipo de corrosão está associado com uma descontinuidade local do filme passivo.
(STREICHER, 2011)
Os íons cloreto são os agentes ambientais mais comuns para início da corrosão
por pites. Uma vez que o pite é iniciado, a perfuração inicia-se, criando assim uma
região de estagnação do fluxo aumentando o efeito do agente químico no local da
perfuração. Isso explica porque as taxas de fluxo muito elevado sobre uma superfície de
aço inoxidável tendem a reduzir a taxa de corrosão, a alta taxa de fluxo impede a
concentração de espécies corrosivas no pite. A estabilidade do filme passivo com
respeito à resistência a iniciação do pite é controlada principalmente pela adição de
cromo e molibdênio. (ASM Handbook, 2003)

3.1.5 Variáveis que influenciam o processo de corrosão nos sistemas de
refrigeração da UHE
Dentre as principais variáveis que influenciam o processo de corrosão em
sistemas de resfriamento de usinas hidroelétricas destacam-se a temperatura,
velocidade de fluxo, presença de elementos químicos, gases dissolvidos e pH.
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3.1.5.1

Efeito da temperatura
Segundo Roberge (2008), com aumento da temperatura, a solubilidade de

oxigênio na água tende a diminuir, porém em altas temperaturas, a velocidade de
reação tende a aumentar. Dessa forma, para equipamentos de aço, apesar da parcela
da taxa de corrosão divido ao oxigênio diminuir com o aumento da temperatura, o
aumento da velocidade de reação é predominante e esse fator é fundamental quando
se trata de águas industriais. Entretanto, em água salgada o efeito da temperatura é
menos importante, dado que fatores ligados à salinidade que apresentam fator muito
maior que as variações de temperatura.
A temperatura também influencia na atividade biológica, que pode
influenciar a corrosão. Porém, no caso de experimentos realizados com água
destilada ou deionizada, os efeitos de microrganismos podem ser desprezados e
pode-se considerar que a temperatura causa o aumento da corrosão em metais como
aço inoxidável e aços carbono.
3.1.5.2

Efeito da velocidade do fluxo
A velocidade do fluxo é um dos fatores mais importantes no projeto de uma

tubulação do ponto de vista de proteção contra corrosão. A velocidade do
escoamento de água, bem como o tipo de escoamento, é determinante para a seleção
dos diâmetros da tubulação, para escolha das formas construtivas das válvulas e
conexões e principalmente para a seleção dos materiais do ponto de vista da proteção
contra corrosão.
A taxa de corrosão pode ser influenciada pela transferência de massa na
superfície do metal. A velocidade do fluxo influencia o comportamento da corrosão
tanto em ligas ativas quanto em ligas passivas. Em ligas passivas, o fluxo fornece a
quantidade de oxigênio necessária para manter o metal no estado passivo.
Aços inoxidáveis podem apresentar boa resistência à corrosão, desde que o
fluxo seja contínuo. No caso de fluxo nulo ou muito baixo, preocupações especiais
devem ser tomadas em função da possibilidade de formação de células de corrosão.
Taxas altas de fluxo também podem aumentar o processo corrosivo principalmente
corrosão do tipo erosiva.
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Segundo Roberge (2008), o estudo da corrosão causada devido à velocidade
de fluxo deve levar em consideração as variações da geometria da tubulação,
particularmente em tubulações de pequeno diâmetro, tais como, orifícios, curvas,
válvulas e descontinuidades, pois podem gerar zonas de turbulências e acelerar o
processo corrosivo.
3.1.5.3 Efeito da presença de elementos químicos
A corrosão é um processo de destruição ou deterioração de um material
devido à reação química ou eletroquímica com seu meio (GENTIL, 2007). Ela
ocorre nos materiais metálicos com maior ou menor intensidade dependendo do
meio. A água é um agente oxidante, a qual provoca a corrosão do ferro e suas ligas.
A presença de alguns elementos favorece esse processo. Por exemplo, no caso de
sistemas de transporte de água, a adição de cloro, com a finalidade de eliminar as
bactérias e outros microrganismos, aumenta o poder corrosivo da água sobre os tubos
de ferro fundido e aço.
O cobre tem uma velocidade de corrosão lenta em presença de ácidos nãooxidantes, mas em presença de oxigênio este vai funcionar como estimulador de
corrosão, pois a oxidação do cobre permite que ele seja atacado até pelos ácidos nãooxidantes, como HCl diluído (KLEVTSOV et al. , 2005).
O cloro, por ser um agente oxidante, atua no processo corrosivo. O cloro na
água, quando aquecida, acelera ainda mais o processo de corrosão dos tubos.
Uma alternativa para combate a contaminação microbiana e de outros
elementos é a utilização de ozônio. Segundo Pehkonen (2001), ensaios
eletroquímicos, os quais podem ser considerados ensaios acelerados, foram
realizados e verificou-se o efeito corrosivo acentuado do ozônio em aços
inoxidáveis.

3.2

Ensaios acelerados

A degradação de materiais metálicos de uso industrial usualmente demanda
muito tempo, afinal os materiais são selecionados para não apresentar este
mecanismo de falha ao longo da vida operacional de um equipamento. Porém, para a
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determinação da confiabilidade e da vida útil de um equipamento industrial sujeito à
corrosão se faz necessária a realização de testes, sendo que, na grande maioria das
vezes, não há tempo hábil e recursos financeiros suficientes para realização de
ensaios nas condições normais de operação. Uma alternativa para realização desses
testes é a aplicação de ensaios acelerados de vida.
Segundo Nelson (2005), ensaio acelerado de vida consiste em um ensaio de
elevada solicitação que encurta a vida do produto, ou acelera a degradação do
desempenho de um produto. O termo “solicitação” é usado de forma a representar
uma variável acelerada, por exemplo, solicitação mecânica, temperatura e correntes
elétricas.
O ensaio acelerado de vida é um ensaio pelo qual a duração da vida de um
produto novo pode ser estimada e posteriormente, através de um procedimento de
extrapolação, determina-se a vida nas condições normais de uso. Nos ensaios
acelerados de vida o foco primário é a estimativa da vida de um item sob as
condições normais de operação, baseando-se em informações obtidas em ensaios
realizados sob condições mais severas. Neste caso, o mecanismo de falha esperado
para o produto é usualmente documentado e estudado e busca-se a aceleração do
tempo de desenvolvimento do mesmo. Com isso, problemas de identificação e
correção de falhas não esperadas são de importância secundária, considerando
correto o projeto do produto.
Ensaios acelerados são utilizados com o objetivo de permitir a extrapolação
de dados de falhas de componentes ou subsistemas, possibilitando a comparação de
diferentes níveis de solicitação.
Geralmente, informações obtidas com a execução de ensaios com altos
níveis de solicitações (taxa de uso, temperatura, ou concentração de substâncias
químicas) devem ser extrapoladas através de um modelo físico para obtenção de
estimativas de vida ou desempenho em longo prazo, sob níveis de esforço de menor
magnitude, representativos da condição normal de uso do produto.
Os resultados destes ensaios acelerados de vida são usados no processo do
projeto a fim de avaliar ou demonstrar a confiabilidade de componentes e/ou
subsistemas, certificar componentes, detectar modos de falha não previstos no
projeto e comparar a qualidade de diferentes fabricantes de um mesmo produto, da
maneira mais rápida possível. Os ensaios acelerados de vida têm se tornado mais

43

importantes em função da rapidez das mudanças tecnológicas, do surgimento de
produtos mais complexos e com mais componentes, da pressão pela rápida
introdução de novos produtos no mercado, e pela expectativa dos consumidores por
produtos com maior confiabilidade.
A maioria dos produtos é projetada para operar por anos sem falhar, assim,
é de se esperar que poucas unidades falhem em um ensaio realizado nas condições
normais de uso de um produto. É particularmente difícil estimar a distribuição dos
tempos até a falha, ou ainda o desempenho ao longo do tempo, de componentes de
produtos de alta confiabilidade a partir da execução de ensaios de confiabilidade com
solicitações correspondentes às condições normais de uso, quer seja pela necessidade
de longa duração do ensaio ou pela observação de um reduzido número de falhas,
fato que aumenta a incerteza na estimativa da confiabilidade.
Uma série de métodos de aceleração de falhas em componentes ou sistemas
mecânicos pode ser usada, individualmente ou em conjunto, incluindo:










aumento da magnitude de solicitação mecânica
aumento na frequência de solicitação
temperaturas mais elevadas
ciclos de temperaturas mais severos
aumentar os níveis de vibração
aumento da velocidade de reação
aumento da velocidade de fluxo
aumento da concentração de substâncias químicas
aumentar a magnitude da umidade relativa

3.2.1 Aceleração através do aumento da taxa de envelhecimento (Degradação)

Nestes ensaios intensificam-se as solicitações como, por exemplo,
temperatura e fluxo, através do aumento da magnitude destas variáveis, o que faz
com que ocorra uma aceleração do processo químico associado ao modo de
degradação considerado para o equipamento. Entende-se por degradação a perda da
capacidade operacional do componente ou sistema, abaixo de um nível mínimo
desejado.
A maior dificuldade deste ensaio é extrapolar o resultado para a condição
normal de uso do componente, ou seja, relacionar um dado tempo de ensaio com a
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vida esperada do componente. Para tanto se faz necessário um profundo
conhecimento do fenômeno físico ou químico em estudo, incluindo conhecimento
sobre o comportamento do material empregado na fabricação do componente.
Nos ensaios acelerados é fundamental que se conheça o modelo que
relaciona a vida nas condições aceleradas com a vida nas condições normais de
operação do sistema. Assim, estes ensaios requerem o entendimento antecipado do
mecanismo de falha e o conhecimento da magnitude da aceleração deste mecanismo
de falha, como função da solicitação acelerada.
Na maioria dos casos, fatores de aceleração apropriados podem ser obtidos
através de um estudo da literatura, mas em alguns casos, novos modelos devem ser
desenvolvidos.
Segundo Meeker e Escobar (1999), a faixa de validade do modelo de
aceleração não pode ser excedida e a aceleração de um esforço não pode alterar o
mecanismo de falha. Se um ensaio acelerado introduzir um novo mecanismo de falha
que não é experimentado nas condições normais de uso, esta situação pode levar a
falsas conclusões e possibilitar mudanças desnecessárias de projeto. Por este motivo,
é altamente recomendável que se continue o ensaio acelerado até pelo menos um
número mínimo de falhas ocorrer. Análises post mortem irão verificar qual o
mecanismo de falha que realmente está ocorrendo, e se não há um novo mecanismo
de falha introduzido pela aceleração.

3.2.2 Fator de aceleração

O fator de aceleração é definido, segundo Moura (1992), como a razão entre
o percentual de falhas da distribuição de vida nas condições aceleradas, e a mesma
porcentagem pelos mesmos mecanismos nas condições normais de utilização. Esta
razão equivale à razão entre o tempo até a falha nas condições de uso e o mesmo
tempo nas condições aceleradas. Desta forma, fator de aceleração é a relação entre o
tempo médio até a falha, definido para um componente e/ou equipamento, quando
submetido à solicitação normal de uso e o tempo médio até a falha, definido em um
ensaio, sob determinada condição de aceleração, como é descrito na Equação 3.1.
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(3.1)

sendo,
FA: fator de aceleração
MTTF condição normal: tempo médio até a falha na condição normal de utilização (horas)
MTTF condição acelerada: tempo médio até a falha na condição acelerada (horas)

Adicionalmente ao tempo médio até a falha é possível relacionar o processo
de aceleração de uma falha a partir de parâmetros que mesurem a degradação do
sistema. No caso especifico da corrosão é possível determinar o fator de aceleração a
partir da taxa de corrosão, que indica a relação entre a profundidade de penetração na
superfície do metal e o tempo de exposição ao ambiente corrosivo e é expressa
geralmente em mm/ano. A Equação 3.2 expressa o fator de aceleração em função das
taxas de corrosão.
(3.2)
sendo,
TC condição de uso: taxa de corrosão na condição normal de utilização (mm/ano)
TC condição acelerada: taxa de corrosão na condição acelerada (mm/ano)

A pré-definição do fator de aceleração em um ensaio só é possível caso haja
um modelo físico que permita descrever a variação do tempo de vida do componente
ou equipamento em função da variação de uma solicitação específica. Caso
contrário, o valor do fator de aceleração só poderá ser obtido após a execução de
alguns ensaios, com diferentes níveis de aceleração, que permitam a definição de
uma relação específica para o cálculo do fator de aceleração.

3.2.3 Análise de resultados de um ensaio acelerado de vida

Para extrapolar os resultados é necessário definir uma relação que permita
associar os resultados experimentais, na condição acelerada, com os resultados a
serem obtidos como estimativa daqueles relativos às condições normais de uso.
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Relações baseadas no conhecimento do problema físico

Para alguns mecanismos, conhecendo-se a modelagem teórica físicoquímica que rege o fenômeno de falha em estudo, pode-se obter uma relação entre os
dados experimentais ao longo de toda a faixa de aceleração, o que permite definir,
para a condição de uso, o MTTF, a confiabilidade e outros parâmetros. Um exemplo
clássico deste tipo é denominado Lei de Arrhenius, a qual representa o efeito da
temperatura sobre um fenômeno químico, tal como o efeito da temperatura sobre a
taxa de corrosão de um material. Com o emprego desta lei, os dados experimentais,
obtidos na condição acelerada, podem ser extrapolados diretamente para a condição
de uso.


Relações empíricas

A partir dos resultados experimentais, é necessário definir relações
empíricas que expressem a variação da confiabilidade, do MTTF e outros, em função
da aceleração de uma variável. Normalmente, esta técnica é empregada para analisar
fenômenos dos quais não se tem um perfeito domínio das características físicas ou
químicas.
A definição dos valores de interesse para a condição normal de uso é
baseada na realização de ensaios com grupos de equipamentos (componentes), sendo
que cada grupo é submetido a uma dada condição de solicitação acelerada. Estes
ensaios, usualmente não são censurados, observando-se o tempo de falha de todos os
elementos da amostra.


Procedimento de análise

O procedimento de análise para ensaios acelerados, nos quais não se
conhece a lei que rege a aceleração do fenômeno físico associado a um dado modo
de falha, deve ser baseado na utilização de diversas condições de ensaio. Com esses
ensaios, obtêm-se os tempos até a falha e então se determina a distribuição de
probabilidade que melhor se adapta aos dados. Subsequentemente, as funções
densidade de probabilidade para cada uma das condições aceleradas são construídas.
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A partir das distribuições, podem ser determinados os tempos para que o
produto atinja determinados níveis de confiança nas diversas condições aceleradas. A
Figura 3.6 apresenta esses níveis de confiança para 5%, 95% e 50%.
Determinam-se então as funções matemáticas que melhor se adaptam aos
correspondentes níveis de confiança das diversas condições aceleradas. Estas
funções são utilizadas para a determinação dos mesmos níveis de confiança nas
condições normais de uso.

Figura 3.6 - Procedimento de Análise do Ensaio de Vida Acelerado. (SOUZA, 2009).

De acordo com Souza (2009), algumas orientações para o uso de modelos de
aceleração incluem:
o Usar uma teoria física para lei de extrapolação, tanto quanto possível, e
escolher as variáveis de aceleração que correspondam aos fatores causadores
das falhas reais;
o Investigar tentativas anteriores para acelerar modos de falha similares àquele
de interesse;
o Projetar ensaios acelerados para minimizar, tanto quanto possível, o grau de
extrapolação necessário. Ensaios acelerados com alto grau de aceleração
podem causar modos de falha que não iriam aparecer em condições normais
de uso;
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o A maioria dos ensaios acelerados é usada para obter informações de modos
de falha simples ou relativamente simples (ou correspondentes medidas de
degradação). Se existe mais de um modo de falha, é normal que diferentes
modos de falha sejam acelerados a diferentes taxas e, a menos que isto seja
explicável, podem levar a interpretações incorretas dos resultados dos
ensaios;
o Modelos simples têm provado serem mais práticos nas extrapolações para as
condições de uso que modelos elaborados multiparamétricos, tendo em vista
a dificuldade de avaliação de todos os parâmetros que o influenciam;
o O programa de ensaios acelerados deve ser planejado e conduzido por
equipes que possuam conhecimento do produto e seu ambiente de uso,
conhecimento de aspectos físicos, químicos, mecanismos de falha, os
aspectos estatísticos do projeto e análise de experimentos de confiabilidade.

3.3

Ensaios acelerados de corrosão

Os ensaios de corrosão realizados nas condições normais de operação
comumente demandam grande quantidade de tempo. Porém, em projetos de novos
produtos, modificações de projetos e em ensaios de vida que buscam a avaliação da
confiabilidade de produtos, os quais não possuam um histórico de falhas confiável, a
escala de tempo dos ensaios em condições normais de operação pode inviabilizar
uma seleção correta de materiais ou do ambiente corrosivo e dificultar a obtenção de
dados para uma análise de confiabilidade adequada.
Visando diminuir o tempo de ensaio, podem ser utilizados ensaios
acelerados de corrosão, os quais podem ser muito úteis no processo de predição
qualitativa da corrosão como também na predição da taxa de degradação do material.
Estes ensaios permitem uma comparação relativamente rápida de diferentes materiais
para o projeto de um equipamento, ou ainda podem fornecer dados para uma análise
de confiabilidade e posterior predição da vida operacional de um equipamento em
operação.
Gerenciar a corrosão em componentes estruturais e sistemas críticos é de
suma importância quando se objetiva prolongar a vida operacional e garantir níveis
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de confiabilidade e disponibilidade do sistema. O controle eficaz da corrosão requer
dados de ensaios significativos em uma escala de tempo razoável do ponto de vista
do projeto de um equipamento e também da operação do mesmo. Este controle visa
subsidiar tomadas de decisão quanto à seleção do material, ou relativas às predições
de vida, como por exemplo, determinação do intervalo de manutenção preventiva,
necessidade da aplicação de manutenção preditiva, entre outros.
De acordo com Guthrie et al. (2002), existem centenas de métodos de
aceleração e análise dos respectivos dados em ensaios de corrosão, e existe uma
tendência de aumento dos modelos disponíveis na literatura. Tipicamente, todo o
teste convencional de corrosão requer tempos longos de ensaio, o que acarreta em
grandes investimentos financeiros. Há três tipos principais de testes de corrosão:
laboratório, campo, e ensaios de serviço.
Naturalmente, ensaios em serviço fornecem maior fidelidade aos resultados
quando comprados a ensaios de campo. Entretanto, os testes em serviço e os testes
de campo limitam as faixas de variação das variáveis aceleradas.
Visando atingir maiores amplitudes nas grandezas associadas ao processo
corrosivo, diversos ensaios padronizados são executados para tipos particulares de
corrosão, tais como a corrosão uniforme, por pite, a corrosão sob tensão. Existem
várias publicações das entidades ASTM e ISO que descrevem métodos padrão de
teste, em diversos ambientes, para os diferentes tipos de corrosão, como mostra a
Tabela 3.3.
Tabela 3.3 - Normas ASTM para diversos ambientes (Guthrie et al., 2002)
Ambiente causador da corrosão
Água doce
Ambientes marinhos
Ambientes gerais
(e.g., atmosférico)

Tipos de Ensaios
39 ASTM Standards
ASTM B117, Salt Spray, Fog Test
ASTM G31 (Ensaios de corrosão por imersão),
ASTM G50 (Ensaios galvânicos)

Além das normas exclusivas para ensaios acelerados como as citadas na
Tabela 3.3, existem normas que são utilizadas para determinação da taxa de corrosão
de um sistema, principalmente em contato com o meio aquosos. Estas normas não
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especificam o ambiente corrosivo, apenas apresentam os procedimentos para que se
quantifique a velocidade do processo corrosivo em determinados ambientes.
Uma das normas para estudo da corrosão mais utilizadas para sistemas de
resfriamento de UHEs é a ASTM D2688 (2005), a qual estabelece procedimentos de
montagem e análise de um ensaio de corrosão em água doce. Os detalhes dessa
norma são discutidos no item 3.3.2 deste texto.
Antes de executar qualquer teste de corrosão, é necessário atentar-se à
seleção dos meios corrosivos e à preparação dos corpos de prova. Os ensaios
acelerados representam frequentemente o cenário de pior caso, requerendo um fator
de corrosão muito agressivo.
Um cuidado especial deve ser tomado para assegurar que o mecanismo de
corrosão não seja alterado. O processo de corrosão depende fundamentalmente do
ambiente corrosivo. Um estudo completo deste ambiente é sugerido antes de planejar
qualquer teste de corrosão. Além de analisar as características desse ambiente, é
necessário certificar-se de que o teste não introduz mecanismos adicionais de
corrosão. Por exemplo, inadvertidamente, usar um tipo de dispositivo de fixação do
corpo de prova que crie um par galvânico poderá conduzir a falsos resultados.
Além do cuidado ao selecionar o ambiente corrosivo, o corpo de prova deve
ser preparado em uma forma indicativa do material de serviço. É necessária atenção
especial na preparação da superfície dos corpos de prova, evitando o aquecimento
excessivo da superfície durante as operações de preparação. (ASTM D2688, 2005)
O ambiente do ensaio acelerado não precisa necessariamente ser o mesmo
das condições de operação do sistema ensaiado, mas o mecanismo de falha deve ser
o mesmo nas condições de ensaio e de serviço. Entretanto, idealmente, os resultados
do ensaio acelerado devem correlacionar-se aos resultados de uma fonte de dados
confiável, como dados de campo e experimentos realizados em campo. Contudo,
nem sempre dados confiáveis de campo estão disponíveis para comparação e
determinação de leis de regressão.
É muito comum em modificações do ambiente de operação em novos
projetos não haver dados disponíveis para comparação das respostas dos dados
acelerados com as condições normais de operação. Nestes casos, é comum o uso de
modelos matemáticos de corrosão nos quais são determinadas as constantes
características do modelo, e assume-se que essas constantes permanecem inalteradas
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durante toda a amplitude dos parâmetros utilizados no ensaio. No item 3.3.3 são
apresentados os principais modelos matemáticos para o estudo da corrosão, bem
como os parâmetros que a influenciam.

3.3.1 Fatores principais de um ensaio de corrosão

Segundo Guthrie et al. (2002), qualquer esforço de previsão de vida
relacionado à corrosão de componentes estruturais deve comportar, no mínimo,
alguns fatores essenciais. A seguir são apresentados estes fatores e uma breve visão
geral de suas influências na capacidade de previsão de vida e garantia de operação
livre de problemas.


Ambiente: toda corrosão envolve a reação do metal com o

ambiente e, portanto, uma definição do ambiente químico do metal é de
primordial importância. Normalmente, os fatores que controlam a
reatividade incluem o potencial eletroquímico, o pH, as características de
passivação, a temperatura e a velocidade de fluxo do ambiente aquoso. As
espécies químicas no ambiente afetam claramente a maioria desses fatores.
Na definição do ambiente, muitas vezes, as características químicas
localizadas são mais importantes do que a estrutura química. Portanto, todas
as possíveis variações ambientais devem ser consideradas quando se lida
com um componente estrutural.


Material: a reatividade de um metal em determinado ambiente é

ditada pela sua composição química. Como reações ocorrem em superfícies
metálicas, a composição desta superfície muitas vezes é extremamente
importante. O efeito dos principais elementos de liga geralmente é
pronunciado na maioria dos sistemas de ligas. No entanto, pequenos
elementos e impurezas também têm um efeito significativo sobre a
reatividade de superfícies metálicas. Se a composição das fronteiras dos
grãos é diferente do que a das demais regiões, a natureza da corrosão será
diferente nas fronteiras do grão em relação à matriz. Para complementar a
composição, outros fatores microestruturais como elasticidade, quantidade
de deformação e condições de superfície também são significativos para
caracterizar a corrosão do material metálico.
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Solicitação mecânica: a solicitação mecânica auxilia a degradação

de metais sob condições corrosivas. Em alguns casos, a solicitação
mecânica como a tensão residual e as tensões resultantes da expansão de
produtos de corrosão podem causar grandes danos. A situação de tensão na
superfície do metal que se encontra em ambiente corrosivo deve ser definida
com precisão para seja possível prever o tipo de corrosão.


Modo de corrosão: a interação do metal com o meio ambiente

resulta em um caminho de corrosão. A morfologia deste caminho é
conhecida como o modo de corrosão. Noções básicas sobre o modo de
corrosão são vitais para qualquer capacidade de previsão de vida de
corrosão. São exemplos de modos de corrosão a corrosão generalizada,
corrosão por pite, corrosão intergranular e corrosão sob tensão, a qual pode
ser transgranular ou intergranular no seu modo de falha. O modo de
corrosão pode ser sobreposto em diagramas de potencial-pH para gerar
mapas que prevêem o tipo de corrosão para um determinado conjunto de
condições ambientais.


Definição de falha: falha pode ser definida de várias formas,

estabelecendo os critérios necessários nas condições de operação. Dados de
falha muitas vezes são caracterizados através de distribuições estatísticas,
tais como a distribuição de Weibull.


Dados de campo: o emprego de dados de campo, se disponíveis,

pode ser extremamente valioso para previsão de vida e garantia de
desempenho. Idealmente, dados de falha podem ser usados para gerar a
distribuição estatística representativa, da qual podem ser extraídos
parâmetros indicativos da probabilidade de falha.


Teste acelerado: componentes são geralmente concebidos para um

período de vida específico. No entanto, a garantia de desempenho
econômico, confiável e seguro para a vida de projeto requer muitos dados
históricos de desempenho, projeto conservador e resultados de testes
acelerados. Temperatura, solicitação, carregamento cíclico, térmicos,
variação da composição ambiental, são algumas das variáveis que podem
ser empregadas nos testes acelerados. A chave é identificar e empregar
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essas variáveis, as quais disponibilizam resultados em um curto período de
tempo, como correspondentes aos dados obtidos em condições de vida real.

3.3.2 A norma ASTM D2688 (2005) para avaliação da corrosão sob fluxo de
águas de resfriamento

Existem muitos fatores que afetam as taxas da corrosão e que conduzem aos
métodos de teste. Cada teste inclui uma escala de condições de teste. Para
compreensão do processo de corrosão em ambientes aquosos, a norma ASTM D2688
(ASTM, 2005) propõe a utilização do método gravimétrico, o qual utiliza a perda de
massa para avaliar a taxa de corrosão.

Este método consiste na avaliação da

corrosividade do meio considerado através da determinação de taxas de corrosão em
materiais

metálicos,

sendo

estes

representativos

daqueles

utilizados

nos

equipamentos industriais da planta que se deseja avaliar. Trata-se do método
universal para avaliação de corrosão em plantas industriais.
Os corpos de prova metálicos utilizados para a avaliação são denominados
cupons de corrosão e apresentam geometria padronizada. Estes corpos de prova são
dispostos em estações de corrosão, instaladas em locais representativos dos
processos de corrosão observados ou esperados para o sistema sob investigação.
As mudanças no peso do corpo de prova, com o decorrer do tempo de
ensaio, são as variáveis de saída mais frequentemente utilizadas para o cálculo das
taxas de corrosão devido à facilidade de obtenção. Outros métodos, como aqueles
que envolvem a polarização eletroquímica e medição da profundidade de penetração,
são relativamente mais difíceis de serem aplicados.
Para a corrosão uniforme, a taxa da corrosão é proporcional à perda do peso
e inversamente proporcional à área, ao tempo da exposição e à densidade do
espécime. Mesmo com corrosão uniforme, cuidados devem ser tomados ao realizar
um ensaio que correlacione a perda de massa com a taxa de corrosão, visto que, por
exemplo, muitos materiais produzem uma fina camada de algum produto de
corrosão. Se esta camada for aderida, mas não proteger o metal abaixo dela, esta
deverá ser removida anteriormente à pesagem. As camadas aderidas podem resultar
em um aumento de peso, mesmo que o material esteja severamente danificado. A
amostra deverá ser examinada, após uma cuidadosa limpeza, para que seja
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identificado o mecanismo de corrosão. Por exemplo, as camadas de óxido na
superfície podem esconder uma superfície característica de uma corrosão por pite.
Observados os cuidados de preparação dos cupons de corrosão e as
recomendações quanto à instalação da estação, a variável fundamental de controle
passa a ser o tempo de exposição à condição de teste, de modo a tornar possível a
correlação com os fenômenos corrosivos do sistema.
As taxas de corrosão para corrosão uniforme são determinadas pela perda de
massa dos cupons no tempo considerado, através da Equação 3.3.

(3.3)
sendo,
TC: taxa de corrosão (mm/ano)
ΔW: diferença entre as massas antes e após a exposição (g)
A: área de exposição (cm²)
t: tempo de exposição (h)
ρ: massa específica (g/cm³)

Para o caso de corrosão por pites a taxa de corrosão é função da
profundidade do maior pite observado como expressa a Equação 3.4.

(3.4)
sendo,
x: profundidade da maior penetração localizada observada (mm)
t: tempo de exposição (h)

3.3.3

Modelagem teórica da corrosão

Avaliar a vida útil do componente no ambiente corrosivo exige a
quantificação da velocidade do processo corrosivo. A chave para a determinação
dessa taxa de corrosão é quantificar as informações qualitativas, como discutido na
secção anterior, relativas ao ambiente, ao material, entre outros. Isso é executado
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através do desenvolvimento de modelos teóricos precisos, os quais podem ser
verificados com dados reais. Estes modelos podem ser determinados e aplicados
através de ensaios acelerados ou dados históricos de operação. Tais modelos são
gerados a partir de relações empíricas, com os quais pode ser prevista a taxa de
corrosão de um material, em um determinado ambiente, dadas as características
físicas e químicas dos mesmos. Na sequência são descritos alguns modelos teóricos
disponíveis na literatura.
Staehle (2011) apresenta modelos que correlacionam a profundidade de
penetração em um metal com variáveis, tais como temperatura absoluta, pH,
solicitação mecânica e concentração de espécies químicas relevantes como reagentes
usados em tratamento de água.
A Equação 3.5 apresenta o modelo proposto por Staehle (2011) para corrosão
sob tensão. O autor apresenta ainda dois modelos para avaliar a corrosão por pites e
para corrosão uniforme. Estes modelos são apresentados na Equação 3.6 e 3.7,
respectivamente.
[

] [ ]

(3.5)

[

] [ ]

(3.6)

[

] [ ]

(3.7)

sendo,
A, B, C, n, p, m, β e q: constantes únicas para correlação específicas
x: profundidade de penetração
[H+]: concentração de íons de hidrogênio
[χ]: concentração da espécie relevante (por exemplo, cloreto ou ozônio)
σ: solicitação mecânica
E: potencial eletroquímico
E0: potencial eletroquímico no equilíbrio
Q: energia de ativação aparente
R: constante universal dos gases
T: temperatura absoluta
t: tempo
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Nesses modelos destacam-se a presença de leis de potência e exponenciais.
Uma das leis exponenciais mais importantes para análises de ensaios acelerados é a
Lei de Arrhenius, a qual é usada para predizer a vida ou variáveis relacionadas como
função da temperatura. Esta lei é utilizada nos ensaios acelerados nos quais a
temperatura é alterada, assumindo que o mecanismo acelerador da falha dominante é
de natureza térmica. Estes mecanismos, segundo Nelson (2005), são descritos pelo
modelo de Arrhenius.
As constantes das Equações 3.5, 3.6 e 3.7 podem ser determinadas pela
experiência precedente da engenharia ou através de experimentos laboratoriais. Estes
valores podem também ser determinados por extrapolações, obtidas através de
ensaios acelerados.
Outro modelamento do fenômeno da corrosão é exposto por Kuruvilla
(1999), o qual apresenta modelamentos de tempo até a falha para cada um dos
parâmetros que influenciam o processo. Segundo Kuruvilla (1999), estes modelos
podem ser apresentados de forma isolada ou combinada. As Equações 3.8, 3.9 e 3.10
apresentam os modelos teóricos de tempo até a falha para solicitações mecânicas,
temperatura e concentração de íons hidrogênio, respectivamente. A Equação 3.11
mostra a forma combinada desses fatores. Nesta equação, o autor pressupõe que a
influência das variáveis sobre o processo corrosivo é independente.

(3.8)
⁄

[

(3.9)

]

(3.10)
⁄

sendo,
tf : tempo de falha;
σ: solicitação;
n: expoente de solicitação;

[

]

(3.11)
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Q: energia de ativação térmica;
T: temperatura absoluta;
R: constante universal dos gases;
[H+] : atividade do íon hidrogênio;
m: expoente de atividade do íon hidrogênio;
c, g, a, d: constantes do modelo.

Pode-se notar que o modelamento para corrosão sob tensão apresentado por
Staehle (2011) e por Kuruvilla (1999) são muito semelhantes e consideram a
influência de cada efeito de forma multiplicativa para determinação da variável
resposta desejada. Enquanto Staehle (2011) desenvolve seu modelamento visando
determinar a profundidade de penetração, Kuruvilla (1999) visa à determinação do
tempo até a falha.
A literatura apresenta diversos outros modelos para processos corrosivos,
sendo que a grande maioria deles se baseia em modelos muito semelhantes aos
apresentados nas Equações 3.5 a 3.11. Trabalhos recentes utilizam a lei de Arrhenius
para modelar a influência da temperatura na corrosão (CHAMBERS et al., 2010;
KAMRUNNAHAR & URQUIDI-MacDONALD, 2011).
Na literatura são encontrados modelos não térmicos, principalmente no
modelamento da corrosão sob tensão. Um exemplo deste tipo de modelamento é
apresentado por Kuruvilla (1999), que apresenta a correlação da taxa de crescimento
de uma trinca no processo de corrosão sob tensão (SSC). O modelamento
matemático deste processo é apresentado na Equação 3.12.
(

)

(3.12)

sendo,
Vt : velocidade media de ruptura
εct : Taxa de deformação na ponta da trinca
A, n: Constantes dependentes do material e da composição química do ambiente.

Ainda segundo Kuruvilla (1999), outro modelo de velocidade de ruptura em
condições de corrosão sob tensão é mostrado na Equação 3.13.
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(3.13)

sendo,
CV: velocidade de propagação da trinca
Qf : densidade de carga
εct: Taxa de deformação da ponta da trinca
εf : deformação para a ruptura do filme na ponta da trinca
z: valência dos compostos dissolvidos
M: peso atômico do metal
F: constante de Faraday
d: densidade do metal

Dentre as modelagens estudadas, a que melhor se adapta ao processo de
corrosão no interior de uma tubulação é a proposta por Staehle (2011) (Equações 3.5,
3.6 e 3.7), as quais serão utilizadas como base para o planejamento, execução e
análises dos experimentos.

3.4

Planejamento de experimentos fatoriais

As análises aceleradas de corrosão que envolvem mais de um fator
acelerado necessitam de uma ferramenta para seleção da variação da magnitude dos
parâmetros acelerados. Uma ferramenta que pode ser utilizada para o planejamento
desses ensaios é a metodologia de Planejamento de Experimentos Fatoriais. Diversos
autores discorrem sobre essa técnica (MONTGOMERY, 2004; BOX et al., 2005).
A análise de experimentos fatoriais, além de fornecer uma técnica para
variação adequada dos parâmetros de ensaios aceleradas, ainda pode auxiliar na
avaliação quantitativa da influencia dos parâmetros do processo de corrosão.
De acordo com Colombari (2004), o planejamento de um experimento pode
ser estruturado da seguinte forma:
1 – Conhecer o problema: neste primeiro passo, o pesquisador deve
levantar o máximo de informações sobre o problema/desenvolvimento a ser
analisado, evitando que possíveis duplas interpretações ocorram ou apareçam
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surpresas durante o desenvolvimento, devido a fatores não considerados
inicialmente.
2 – Definir os fatores e seus níveis de controle: estes são os fatores
alterados intencionalmente durante o experimento. O objetivo de introduzir
estímulos nos fatores de controle é avaliar o efeito produzido nas variáveis de
resposta e, com isso, poder determinar os principais fatores do processo. Esses
fatores podem ser divididos em fatores de controle quantitativos e qualitativos.
Nesta segunda etapa, devem ser considerados os fatores (entradas de
processo), bem como os níveis de controle para o estudo. Neste momento também é
importante levar em consideração não só o conhecimento teórico do observador, mas
o seu conhecimento prático.
3 – Selecionar as variáveis de resposta: as variáveis de resposta são as
variáveis dependentes que sofrem alguma alteração durante a realização do
experimento. Essas alterações ocorrem quando estímulos são introduzidos
propositalmente nos processos em análise. Nos experimentos, podem existir uma ou
mais variáveis de resposta, importantes para serem avaliadas.
Nesta etapa, deve-se garantir que as variáveis de resposta selecionadas
sejam capazes de prover informações suficientes para a correta análise e solução do
problema. Nos problemas que envolvem a corrosão, uma possível variável de
resposta é a perda de massa de um corpo de prova padronizado.
4 – Escolher o projeto experimental: deve-se escolher o tipo de análise
levando-se em consideração tempo, custo, dificuldades dos experimentos e objetivos
pretendidos.
5 – Realizar o experimento: trata-se do processo de coleta de dados. Devese tomar cuidado para se evitar erros experimentais.
6 – Analisar os dados: aplicação de métodos estatísticos para análise dos
resultados e conclusões. A utilização de softwares de apoio facilita em muito a
execução dessa atividade. STATGRAPHICS, MINITAB, STATISTICA, SAS E
SPSS são alguns exemplos desses softwares .
7 – Realizar a conclusão da análise: elaboração de conclusões através dos
resultados obtidos e inferências estatísticas. Acompanhamentos e confirmações
devem ser executados para validação dos resultados e conclusões.
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3.4.1 Planejamento fatorial completo 2k

Um experimento fatorial com k fatores, cada um deles com dois níveis, é
denominado experimento fatorial 2k. O processo experimental desta técnica consiste
em realizar testes com cada uma das combinações da matriz experimental. Após
esses testes, são determinados e interpretados os efeitos principais e de interação dos
fatores investigados e dessa forma pode-se identificar as melhores condições
experimentais do produto ou processo.
Esta técnica pode ser ilustrada considerando um experimento com dois
fatores (x1, x2), sendo cada um desses fatores testado com dois níveis (-1, +1). Esse
exemplo é apresentado por vários autores que estudam as técnicas de planejamento e
análise de experimentos (DEVOR et al., 1992; MONTGOMERY, 2004). A matriz
de planejamento para o experimento fatorial 22 é representada pela Tabela 3.4. A
resposta de cada ensaio é descrita pela coluna yi.
Tabela 3.4 - Matriz de um experimento fatorial 22

Número do teste

Fatores de controle

Resposta (yi )

x1

x2

1

-1

-1

y1

2

+1

-1

y2

3

-1

+1

y3

4

+1

+1

y4

Devor et al. (1992) descreve o procedimento que pode ser utilizado para
construir a matriz genérica do experimento fatorial 2k. Na matriz de planejamento, as
colunas representam o conjunto de fatores investigados (x1, x2, x3, x4 ....., xk), e as
linhas representam os ensaios que devem ser realizados, variando os níveis dos
fatores nos valores máximo (+1) e mínimo (-1).
Segundo Montgomery (2004), o modelo estatístico do experimento fatorial
22 é dado pela Equação 3.14.

(3.14)
sendo,
k: constante
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k1: coeficiente do fator de controle x1
x1: primeiro fator de controle
k2: coeficiente do fator de controle x2
x2: segundo fator de controle
k3: coeficiente da interação entre os fatores x1 e x2

O método generalizado que pode ser utilizado para estimar os efeitos
principais e de interação dos fatores, conforme descrito por Box et al. (2005) e
Montgomery (2004), é apresentado no Apêndice 3.

3.4.2

Análise de resultados de um ensaio acelerado de corrosão
Devido ao grande número de fatores que influenciam o aparecimento de

falhas em um processo corrosivo, há necessidade de se introduzir um tratamento
estatístico para abordar esse fenômeno complexo, dos múltiplos fatores que
contribuem para o aparecimento da falha. Estes possuem variabilidades implícitas no
material e no meio onde se dá a falha (STAEHLE, 2011).
No desenvolvimento de uma forma estatística como base para um modelo
quantitativo de falha, podem ser utilizadas diversas distribuições.
De acordo com Staehle (2011), a distribuição de Weibull é uma das mais
utilizadas, pois ela descreve de maneira muito ampla os processos corrosivos.
Entretanto, para descrever dados de ensaio em réplicas nas mesmas condições,
utiliza-se uma distribuição normal.
Esta distribuição é comumente utilizada para descrever processos aleatórios
e também pode ser utilizada para descrever a vida de equipamentos cuja taxa de
falha é crescente. A função densidade de probabilidade da distribuição normal é
expressa através da Equação 3.15.

( )

(
√

)

(3.15)

A distribuição é caracterizada por 2 parâmetros, σt e μt, respectivamente
desvio padrão e média da população.
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Os gráficos que representam essa distribuição podem ser vistos na Figura
3.7.

Figura 3.7 - Função densidade de probabilidade e distribuição acumulada da normal (Nelson,
1982).

Visando determinar se uma amostra de dados apresenta seus valores
normalmente distribuídos pode ser desenvolvido um teste de normalidade. O
Apêndice 4 apresenta os fundamentos teóricos do teste de normalidade de AndersonDarling que será utilizado neste estudo.

3.5

Análise de degradação por confiabilidade estrutural

A análise de degradação utilizando os conceitos de confiabilidade estrutural
tem por objetivo a determinação da probabilidade de falha em função do tempo de
injeção de tratamentos químicos estudados nas tubulações e trocadores de calor de
uma UHE.
A análise por confiabilidade estrutural parte da hipótese de que os tubos dos
trocadores de calor se comportam como componentes estruturais, pois estão sujeitos
a uma solicitação mecânica proveniente da pressão interna nos tubos.
Este trocador de calor irá se encontrar em um estado de falha quando a
solicitação superar a resistência mecânica, a qual tende a diminuir com o tempo
devido à ação da corrosão interna e subsequente redução da espessura de parede da
tubulação.
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O projeto de muitos sistemas de engenharia, como o de trocadores de calor,
utiliza como conceito básico para a operação segura do mesmo, a garantia de que a
sua capacidade ou resistência seja superior à demanda dele exigida.
No campo da engenharia de estruturas ou da engenharia mecânica, a
capacidade é representada pela resistência mecânica de um componente ou conjunto
de componentes, enquanto que a demanda está relacionada com a ação de uma
combinação de cargas atuantes sobre os membros estruturais que compõem o
conjunto em estudo. Um projeto estrutural ou mecânico é considerado apto para
operação quando a sua resistência excede a demanda representada pela ação do
carregamento externo.
No entanto, a resistência mecânica e a ação do carregamento externo são
consideradas variáveis aleatórias, ou seja, apresentam uma variabilidade na sua
magnitude, caracterizando a existência de incertezas associadas aos valores da
resistência mecânica e/ou à ação do carregamento externo, os quais afetam a
possibilidade do sistema estrutural ou mecânico manter a sua capacidade operacional
ao longo da vida útil definida para o mesmo.
O uso de Critérios de Projeto baseados em análises probabilísticas permite a
clara definição da probabilidade de falha de um sistema estrutural, bem como
propicia a possibilidade de estudo da influência de cada variável aleatória sobre a
segurança do sistema. Mesmo com a introdução de considerações probabilísticas, os
Critérios de Projeto devem considerar a opinião de especialistas com grande
experiência na execução de projetos estruturais ou mecânicos, principalmente quanto
à definição das dispersões associadas às variáveis aleatórias e para seleção das
formulações matemáticas utilizadas para modelar um mecanismo específico de falha.
Tendo em vista a maior atenção que os projetistas estruturais têm dado ao
uso de métodos probabilísticos na síntese e na análise de estruturas ou componentes
mecânicos, neste trabalho apresentam-se os conceitos aplicados na análise de
confiabilidade de componentes estruturais ou mecânicos, buscando a definição da
probabilidade de falha dos mesmos ao longo de sua vida operacional.
Em

função

de

alguns

mecanismos

de

falha

apresentarem

um

equacionamento de maior complexidade matemática, é apresentado um método
numérico que permite o cálculo aproximado da probabilidade de falha dos
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componentes mecânicos ou estruturais através de simplificações na formulação que
descreve o mecanismo de falha.

3.5.1 Fundamentos da análise de Confiabilidade Estrutural

De uma forma simplificada, o problema da definição da possibilidade de
falha de um componente estrutural pode ser analisado com o emprego de um modelo
de comparação entre uma oferta e uma demanda. A oferta é a resistência mecânica
do componente, com respeito a um modo de falha específico, e a demanda é a
combinação de efeitos associados aos carregamentos externos que agem sobre o
mesmo ao longo de sua vida operacional. A falha do componente estrutural ocorre
quando a resistência mecânica tem magnitude inferior à magnitude dos efeitos
gerados pela ação do carregamento externo.
Considerando que tanto a resistência mecânica, representada pelo símbolo
R, como a solicitação externa, usualmente definida pelas tensões atuantes no
componente induzidas pela ação do carregamento externo, representada pelo símbolo
S, são variáveis aleatórias, as mesmas podem ser caracterizadas por funções
densidade

de

probabilidade,

representadas

pelos

símbolos

fR(.)

e

fS(.),

respectivamente para a resistência mecânica e para a solicitação externa, tal como
indicado na Figura 3.8. A estas variáveis podem ser associados valores médios e
desvios padrões, representados pelos símbolos R e R para a resistência mecânica e

S e S para a solicitação externa.

65

fR(.)
fS(.)

Função densidade de
probabilidade da solicitaçãoS( )

Função densidade de
probabilidade da resistênciaR( )

R, S

Figura 3.8 - Representação das distribuições de probabilidade da resistência e da solicitação

Tal como indicado na Figura 3.8, para qualquer elemento estrutural existe a
possibilidade do mesmo apresentar falha, que ocorre quando a solicitação externa
ultrapassa a capacidade de resistência do mesmo.
O problema básico do projetista estrutural é posicionar as funções densidade
de probabilidade associadas à resistência mecânica e à solicitação externa de forma a
minimizar a probabilidade de falha, controlando as dimensões e o material do
componente estrutural.
Os Critérios de Projeto baseados nos conceitos de confiabilidade têm por
objetivo minimizar a probabilidade de falha, considerando como variáveis aleatórias
a resistência mecânica e a solicitação externa. Para tal, utilizam-se as dimensões do
componente estrutural e o material do mesmo como os elementos que influenciam a
magnitude e a variabilidade das variáveis aleatórias. A utilização dos conceitos de
confiabilidade na análise e/ou síntese de componentes mecânicos ou estruturais
apresenta algumas peculiaridades, as quais são discutidas na sequência deste texto.

3.5.2 Formulação do problema da Confiabilidade Estrutural

O cálculo da confiabilidade de um componente mecânico ou estrutural está
associado ao desenvolvimento de uma função de desempenho que representa a
formulação matemática empregada para modelar um dado mecanismo de falha que o
componente em estudo está sujeito a apresentar.
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De uma forma genérica, a função de desempenho para um componente
mecânico ou estrutural pode ser definida pela relação entre a resistência mecânica e a
solicitação externa, usualmente expressa em termos de tensões induzidas no
componente pela ação do carregamento externo. A função de desempenho (Z) é
usualmente expressa pela relação apresentada na Equação 3.16.

(3.16)
sendo,
R: resistência mecânica do material do componente
S: tensões induzidas pela ação do carregamento externo (solicitação)

A falha do componente ocorre quando a solicitação ultrapassa a capacidade
de resistência do componente, ou seja, quando a função de desempenho tem
magnitude inferior à zero.
Para definição da confiabilidade do componente mecânico ou estrutural,
considera-se que tanto a resistência mecânica como a solicitação são variáveis
aleatórias, e a confiabilidade é representada pela probabilidade da resistência
mecânica ser superior à solicitação, como mostra a Equação 3.17.
(

)

(

)

(3.17)

sendo RC a probabilidade de sobrevivência do componente, ou a sua confiabilidade.

Como complemento da probabilidade de sobrevivência, tem-se a
probabilidade de falha, a qual é definida pela seguinte relação apresentada na
Equação 3.18.
(
sendo pf a probabilidade de falha.

)

(

)

(3.18)
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A confiabilidade é definida como o complemento da probabilidade de falha,
ou seja, como apresentado na Equação 3.19.

(3.19)

3.5.3 Modelagem da confiabilidade estrutural pelo método de Monte Carlo

A análise de confiabilidade estrutural, por envolver um grande número de
variáveis aleatórias ou exigir uma grande quantidade de simulações, se depara com a
questão do custo computacional. Um das técnicas utilizadas para essa avaliação é o
método de simulação de Monte Carlo. (Papadrakakis et al., 1996 e Papadrakakis &
Lagaros, 2002).
O método de Monte Carlo é um método de amostragem artificial utilizado
na solução de experimentos aleatórios onde se tem conhecimento das distribuições
de probabilidade das variáveis envolvidas (Pulido et al., 1992).
A sua utilização requer a geração de N amostras independentes do vetor das
variáveis aleatórias X obtidas a partir da função densidade de probabilidade conjunta
fX(X). A probabilidade de falha pode ser expressa, utilizando o método de Monte
Carlo, partindo da integral definida pela Equação 3.20.

∫(

)

∫

∫

( )

(3.20)

ou pela Equação 3.21.
∫ ∫

∫ [ ( )

] ( )

(3.21)

onde Z(X) é a função de desempenho dos sistema, que relaciona as variáveis
envolvidas na análise, e a função I[.] é um indicador que corresponde aos valores
apresentados pela Equação 3.22.

[]

{

( )
( )

(3.22)
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Pode-se reescrever a Equação 3.21 como na Equação 3.23:
∑

[ (

)

]

(3.23)

onde Xi representa a i-ésima amostra do vetor das variáveis X geradas a
partir da função densidade de probabilidade fX(X) . O valor de Pf passa a ser
determinado pela Equação 3.24.
( )

(3.24)

A variância, para valores pequenos da probabilidade de falha, é expressa na
Equação 3.25.
( )

(

)

(3.25)

Para as estruturas usuais, a probabilidade de falha Pf é pequena, geralmente
da ordem de 10-3 a 10-5, e, como a sua variância é expressa de forma inversamente
proporcional ao número total de simulações, o valor de N deve ser elevado para que
se possa obter aproximações aceitáveis de Pf .

3.5.4 Modelagem do efeito da corrosão

A modelagem do processo de corrosão sob o ponto de vista da
confiabilidade estrutural é executada considerando a redução da espessura de um
elemento estrutural, quando submetido a um processo de corrosão generalizada, ou
pela redução de espessura localizada deste elemento, no caso da ocorrência da
corrosão por pites. A perda da espessura associada a um processo de corrosão causa
a redução das propriedades de inércia e área da secção transversal do componente,
afetando a sua resistência mecânica.
A modelagem do efeito da corrosão na confiabilidade estrutural é
particularmente importante na área de engenharia naval. Nesta área, tal como
indicado por Quin e Cui (2003), modela-se uma taxa de corrosão, que exprime a
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perda de material por unidade de tempo, e calcula-se a perda de espessura dos
elementos estruturais em intervalos de tempo de operação. Para cada intervalo de
tempo de operação, calcula-se a probabilidade de falha, considerando a nova
espessura dos elementos estrutural. No cálculo da probabilidade de falha utilizam-se
os conceitos de confiabilidade estrutural, já descritos anteriormente.
Conforme as referências acima citadas, deve-se propor uma função de
desempenho que modele o mecanismo de falha em estudo e considera-se a perda da
espessura do elemento estrutural neste modelo, permitindo o cálculo da
probabilidade de falha ao longo de um período específico de operação.
Normalmente, os modelos de análise da taxa de corrosão são baseados em
medições experimentais, em protótipos submetidos a ensaios de corrosão ou nas
próprias estruturas sob análise, quando em operação real. Face às diferenças entre os
tamanhos de banco de dados e os tipos de estruturas analisadas, os modelos de
análise de taxa de corrosão podem até apresentar diferenças significativas.
Muitos dos estudos sobre a taxa de corrosão de estruturas de navios
sugerem a aplicação de uma taxa de corrosão constante ao longo do tempo, porém
com magnitude probabilística.
O processo de corrosão generalizado é usualmente modelado pela seguinte
relação, apresentada na Equação 3.26, que expressa a perda de espessura de uma
chapa apresentando corrosão generalizada, sem proteção superficial:
( )

(3.26)

sendo,
d(t): perda de espessura da chapa em função da ocorrência da corrosão
t: vida operacional, sem considerar a ação de reparos
C1 e C2: coeficientes determinados pelo ajuste de uma regressão

Conforme Quin e Cui (2003), o coeficiente C2 é igualado a 1/3 ou, de forma
pessimista, considerado igual a 1, enquanto o coeficiente C1 é a taxa de corrosão
anual.
Paik et al. (1998) sugerem, para elementos estruturais de navios, que a taxa
de corrosão pode ser representada por uma distribuição de Weibull. Este tipo de
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distribuição também é usada por Akpan et al. (2002) no estudo da vida operacional
de estruturas de navios, incluindo elementos que não estão em contato com a água do
mar. Este mesmo modelo é usado por Cheung e Li (2001) na análise da vida
operacional de pontes de aço.
A distribuição da taxa de corrosão, representada pelo coeficiente C1 será
estimada a partir dos ensaios executados.,

3.5.5 Cálculo da tensão solicitante em tubulações

Os trocadores de calor de tubos e de placas podem ser modelados como
sendo um vaso de pressão conforme a modelagem de Gere (2003). A tensão interna
devido à pressão do fluido pode ser modelada como uma tensão circunferencial.

Figura 3.9 - Tensões em vasos de pressão cilíndricos. (GERE, 2003)

Para determinar a tensão circunferencial σ1, faz-se dois cortes mn e pq
perpendiculares ao eixo longitudinal e a uma distância b (Figura 3.9a). Então faz-se
um terceiro corte no plano vertical através do eixo longitudinal do tubo, resultando
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no corpo livre ilustrado na Figura 3.9b . Este corpo livre consiste não apenas da
parte semicircular do tubo, mas também do fluido contido dentro dos limites dos
cortes. Agindo no corte longitudinal (plano mpqn) estão as tensões circunferenciais
σ1 e a pressão interna P.
As tensões e pressões também agem nas faces esquerda e direita do corpo
livre. No entanto, essas tensões e pressões não são ilustradas na figura pois estas não
entram na equação de equilíbrio que será utilizada. A tensão circunferencial σ1
agindo na parede do vaso tem uma resultante igual a σ1 (2be), em que e é a
espessura da parede. A força resultante P1 da pressão interna é igual a 2pbr, onde r, é
o raio interno do cilindro. Desta forma, tem-se a Equação 3.27 de equilíbrio.

(

)

(3.27)

Da Equação 3.27 obtém-se a formulação da Equação 3.28 para a tensão
circunferencial no cilindro.
(3.28)

Esta tensão é uniformemente distribuída sobre a espessura da parede, desde
que a espessura seja pequena quando comparada ao raio.

3.5.6 Tensão de resistência mecânica e critérios de falha

Os critérios de falha de componentes mecânicos podem ser classificados em
duas categorias, as quais são:
i.

Estados limites operacionais: são estados que o componente não pode
apresentar ao longo de sua vida operacional em função de uma perda de
desempenho. Dentre estes estados tem-se deformação elástica excessiva
ou vibração excessiva, por exemplo. Nestas condições o componente ainda
está na região segura de operação, sob o ponto de vista da falha mecânica,
porém não está atendendo às condições operacionais previstas para o
mesmo.
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ii.

Estados limites últimos: são estados que representam a falha do
componente em função da tensão equivalente atuante sobre o mesmo. Esta
tensão é calculada em função probabilidade da ação do carregamento
externo e da geometria do componente ultrapassar uma determinada
propriedade mecânica do material. São exemplos deste estado limite a
presença de deformação permanente, associada à falha por escoamento, a
propagação de trinca associada ao fenômeno de fadiga, ou excessiva perda
de material associada ao fenômeno de desgaste.
No caso dos componentes mecânicos empregados no sistema de

refrigeração dos hidrogeradores, mais especificamente os trocadores de calor e os
radiadores, não é recomendada a operação após a ocorrência de falha por
escoamento, ou seja, quando as tensões atuantes no componente superam a
magnitude da tensão de escoamento do material do mesmo, pois a presença de
deformação permanente altera a geometria dos componentes do trocador de calor ou
dos tubos do radiador.
Esta alteração de geometria afetará a distribuição de tensões nestes
componentes, causando um aumento da magnitude das mesmas. Este aumento da
magnitude das tensões poderá precipitar a ocorrência da ruptura de algum
componente dos trocadores de calor ou tubos dos radiadores, falha que deve ser
evitada.
Desta forma, neste estudo considera-se como falha dos componentes a
ocorrência de deformação permanente associada à falha por escoamento.
A ocorrência desta falha é precipitada pela redução da espessura de parede dos
componentes do trocador ou dos tubos dos radiadores, pois esta causa um aumento
da magnitude das tensões atuantes nestes componentes.
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS DE AVALIÇÃO DA DEGRAÇÃO
DE

MATERIAIS

METÁLICOS

POR

ADIÇÃO

DE

DESINFECTATES

Nos Capítulos 2 e 3 foram apresentadas diversas ferramentas que serão
utilizadas neste capítulo para compor uma metodologia de avaliação da degradação
de materiais metálicos constituintes do sistema de resfriamento de UHEs. Neste
capítulo é apresentada a metodologia aplicada a UHE. Serão discutidas as principais
características desse sistema, as quais subsidiaram a construção de um circuito
experimental para avaliar a degradação dos materiais metálicos. Também serão
abordados os métodos de avaliação da corrosão dos corpos de prova, assim como a
variação dos parâmetros de ensaio.
Inicialmente, é apresentada a metodologia que será desenvolvida neste
trabalho, através do fluxograma mostrado na Figura 4.1. Porém optou-se pela
exposição das etapas da metodologia através de passos que são descritos na
sequência deste texto.
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Metodologia

Escolha do método

Escolha dos

Condições

Modelos de regressão

de controle

materiais ensaiados

operacionais

para corrosão

Gás
ozônio

Hipoclorito
de sódio

Ensaios

Liga de cobre

Aço

níquel 90/10

inoxidável

acelerados
Planejamento
dos ensaios

Circuito Experimental

Análise da corrosão

Corrosão Uniforme

Corrosão por pite

Perda de massa

Profundidade de penetração

Taxa de corrosão nas condições ensaiadas

Taxa de corrosão nas condições
operacionais

Simulação de Monte Carlo

Características dos trocadores de calor
(geométricas e do material)

Probabilidade de falha

Comparação entre os métodos de controle e os materiais

Figura 4.1 - Fluxograma da metodologia

1o passo: Escolha dos métodos de controle da incrustação a serem avaliados:

Neste estudo, são avaliadas a adição de ozônio na forma de gás e a de
hipoclorito de sódio líquido. Destaca-se que a metodologia proposta pode ser
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aplicada, com as devidas adaptações práticas, a qualquer outro tipo de método
químico utilizado no controle da incrustação por mexilhão-dourado.
2o passo: Avaliação das condições operacionais do sistema em estudo

Neste passo são estipuladas as condições de temperatura, vazão e demais
condições operacionais para aplicação dessa metodologia. Também são estudados os
níveis de aplicação do método químico de controle nas condições normais de
operação.
3o passo: Determinação dos níveis das variáveis aceleradas.

Uma vez determinadas as condições operacionais do sistema em estudo, é
possível determinar quais são as variáveis a serem aceleradas e os níveis nos quais
estas serão aceleradas. Esta determinação é desenvolvida com o auxílio dos
conceitos de planejamento de experimentos fatoriais 2 k.
4o passo: Projeto e construção do aparato experimental.

Nesta etapa é construído um aparato experimental que seja capaz de
executar os ensaios acelerados propostos. Neste trabalho, o circuito experimental
deve ser capaz de alterar os valores da temperatura e da concentração do produto
químico usado no controle do mexilhão-dourado. Este circuito também deve ser
capaz de manter a vazão em um nível constante e se necessário alterá-la.
Também nesta etapa são projetados e construídos os corpos de prova para
avaliação da corrosão dos materiais constituintes do sistema em estudo.
5o passo: Determinação da taxa de corrosão nas condições aceleradas.

Utilizando o circuito experimental construído, são realizados os ensaios nas
condições aceleradas. A principal resposta desses ensaios é a perda de massa dos
corpos de prova. Estes dados são utilizados para calcular a taxa de corrosão para
cada uma das condições de ensaio.
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6o passo: Determinação das constantes da lei de regressão para as condições
normais de operação.

A partir das taxas de corrosão encontradas nas condições aceleradas é
definido o modelo matemático de regressão para condições normais de utilização.
Isto é feito através da determinação das constates do modelo de regressão
considerado.
7o passo: Determinação da taxa de corrosão nas condições normais de operação.

A aplicação do modelo matemático para as condições de operação normais
previstas para o tratamento com o método de controle estudado fornece as taxas de
corrosão nas condições normais de operação.
8o passo: Determinação da probabilidade de falha, utilizando os conceitos de
confiabilidade estrutural.

Nesta etapa são desenvolvidos os modelos de confiabilidade estrutural.
Estes modelos são aplicados para predição da vida operacional do sistema frente à
aplicação do método de controle estudado.

A seguir, são apresentadas as principais características da UHE utilizada
como caso exemplo de aplicação da metodologia.

4.1

Descrição do sistema utilizado como caso exemplo

Este item corresponde à aplicação do segundo passo descrito na
metodologia. Quanto à escolha do método de controle correspondente ao primeiro
passo da metodologia, neste caso trata-se da escolha do gás ozônio e do hipoclorito
de sódio líquido.
A UHE, utilizada como caso exemplo neste estudo, localiza-se no AltoTietê, Estado de São Paulo, e opera com turbinas Kaplan de eixo vertical com uma
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queda bruta de aproximadamente 25 metros. Esta UHE possui três unidades
geradoras que totalizam aproximadamente 150 MW.
Cada uma das três unidades geradoras possui um sistema de resfriamento
dos sistemas hidráulicos e do ar do núcleo do gerador. Este sistema é apresentado na
Figura 4.2.

Trocador de calor de placa do
mancal de escora da turbina
Trocador de calor de placa do
mancal guia da turbina

Trocador de calor de placa do
Entrada

Filtro

mancal guia do gerador

Saída

Trocador de calor de placa do
sistema de regulação da
velocidade da turbina

Radiadores
(16 unidades operando em
paralelo)
Figura 4.2 - Representação do fluxo de água de resfriamento em uma unidade geradora.

Dentre os diversos elementos que compõem o complexo sistema mostrado
na Figura 4.2 destacam-se os radiadores de resfriamento do gerador e os trocadores
de calor de placas. Os motivos de escolha destes componentes para um estudo mais
detalhado incluem o fato de serem estes os mais afetados pelas incrustações e pela
disponibilidade de informações sobre esses equipamentos.
O mexilhão-dourado foi observado pela primeira vez pelos técnicos de
manutenção da UHE caso exemplo em novembro de 2004 e, desde então, tem
provocado paradas não programadas periódicas devido, principalmente, ao
entupimento das tubulações internas dos radiadores e trocadores de calor. Destaca-se
que esses entupimentos são causados por espécimes que adentraram o sistema na
fase larval e se desenvolveram ou por indivíduos jovens que aderem a superfície
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interna das tubulações, incrustando no sistema e provocando a diminuição da vazão e
a deterioração da função principal do sistema, a qual é promover a troca térmica.
Indivíduos adultos não penetram no sistema de resfriamento, pois são bloqueados
por filtros localizados na entrada do sistema.
O processo de limpeza do sistema de resfriamento geralmente causa uma
indisponibilidade da unidade geradora por 10 dias. Esta situação pode provocar não
somente prejuízos financeiros, mas também penalização por indisponibilidade
forçada por parte da agência reguladora de energia elétrica. A Figura 4.3 mostra a
obstrução das tubulações de entrada dos radiadores da UHE utilizada como caso
exemplo.

Figura 4.3 - Radiador obstruído pela incrustação por mexilhão-dourado.

Os sistemas de resfriamento são compostos basicamente de tubulações,
trocadores de calor água/óleo de placas e de casco e trocadores de calor ar/água, que
consistem em radiadores aletados. As principais características operacionais e
construtivas destes sistemas são apresentados no Apêndice 5. Destaca-se que, para
aplicação da metodologia proposta, é necessário o conhecimento dos seguintes
aspectos construtivos e operacionais:







Dimensões
Material do feixe tubular
Número de tubos.
Comprimento dos tubos
Diâmetro dos tubos
Vazão da água de resfriamento por tubo do trocador
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Temperatura de entrada da água
Temperatura de saída da água
Temperatura de entrada do ar
Pressão de trabalho

A principal característica comum aos radiadores presentes nessa usina é a
composição das tubulações internas dos radiadores, as quais são constituídas pela
liga Cupro-Níquel ASTM B 111, liga 706 (90-10). Os trocadores de calor de placa
são compostos de aço inoxidável – ANSI 316.
O principal mecanismo de falha a ser estudado é a corrosão interna das
tubulações dos radiadores. Como principais consequências da corrosão em
trocadores de calor, são observados vazamentos e perda da integridade estrutural.
Um exemplo deste último efeito foi observado na UHE exemplo, onde a corrosão
causou o empenamento das tubulações dos trocadores de calor, conforme
apresentado na Figura 4.4.

Figura 4.4 - Empenamento das tubulações dos trocadores de calor da UHE exemplo.

Baseando-se nas características construtivas e operacionais do sistema, foi
construído um circuito experimental para avaliação da degradação dos principais
materiais metálicos constituintes do sistema de resfriamento da UHE. Este circuito é
detalhado na sequência.
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4.2

Aparato experimental

Por fins didáticos, o quarto passo correspondente ao projeto e montagem do
aparato experimental é apresentado anteriormente ao terceiro.
Neste item estão descritos todas as componentes do projeto experimental
assim como as limitações e dificuldades encontradas durante o projeto e construção
do sistema e execução dos ensaios.
O sistema no qual essa metodologia pretende se aplicar consiste em
sistemas de resfriamento de Usinas Hidroelétricas. Estes sistemas são compostos
basicamente de tubulações, trocadores de calor água/óleo de placas e de casco e
trocadores de calor ar/água que consistem em radiadores aletados.
Devido às grandes dificuldades de se instalar um sistema que realize ensaios
acelerados de corrosão em campo, construiu-se um aparato experimental nas
dependências da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Para a escolha dos parâmetros a serem acelerados utilizou como base os
conceitos de ensaios acelerados de corrosão. Nos modelos descritos neste item, podese verificar que os principais fatores que influenciam a corrosão são a temperatura e
a concentração da espécie utilizada como tratamento químico para o controle da
incrustação de mexilhão-dourado. O ensaio de corrosão acelerado aqui aplicado deve
ser capaz de avaliar a influência de cada uma dessas variáveis.
Adicionalmente, o aparato experimental deve ser capaz de variar outras
condições operacionais, como por exemplo, a velocidade do fluxo de água sobre o
material estudado, visando simular as condições de fluxo observadas na UHE
exemplo.
Um fator decisivo na construção deste aparato experimental foi a
determinação das condições químicas da água de circulação. Como não foi possível
construir um circuito de ensaio utilizando as águas do reservatório utilizado na UHE
caso exemplo, pois não há como manter as condições da água constantes nos ensaios,
optou-se por utilizar um ambiente controlado, no qual não haja variação das
condições químicas da água. Desta forma, os ensaios foram realizados utilizando-se
água destilada.
A utilização da água destilada como ambiente de ensaio torna o ensaio mais
agressivo do que se em condições normais de operação.

Isto ocorre devido à
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ausência de matéria orgânica na água, a qual consumiria parte do material oxidante
causador do efeito de corrosão. Dessa forma, os resultados do ensaio realizado em
laboratório tendem a apresentar resultados de vida mais conservadores do que os
resultados obtidos em campo. Por outro lado, a utilização de água destilada torna
possível a padronização do ensaios propostos.
A seguir é descrito o aparato experimental utilizado. Este é apresentado na
Figura 4.5 e na Figura 4.6, onde estão indicados os principais componentes. A
construção do circuito foi elaborada de acordo com a norma ASTM D2688 (2005).
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Figura 4.5 - Circuito experimental

Termostato
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Sensor de temperatura 2
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Corpo de prova 5
Corpo de prova 4
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Figura 4.6 - Diagrama de fluxo do circuito experimental

O aparato experimental tem como objetivo a realização de ensaios
acelerados de corrosão. Este aparato permite o controle dos seguintes parâmetros:


Temperatura

O aquecimento é realizado por duas resistências elétricas revestidas de
teflon, com 1500 W de potência cada. A temperatura é controlada através de um
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termostato, o qual pode regular a temperatura de 30 a 120 oC, porém o limites
práticos impostos pelas condições do sistema são 40 e 70oC.
O limite inferior se dá devido ao calor gerado pelo processo de
bombeamento do fluido, pelo atrito com a tubulação e pelas singularidades do
próprio circuito. Este valor foi determinado através da medição da temperatura em
ensaios preliminares nos quais não foi acionado o sistema auxiliar de aquecimento.
O limite superior é imposto pelas limitações de temperatura máxima de
trabalho dos outros componentes do circuito, como por exemplo, o rotâmetro e o
silicone de vedação usado no reservatório e em outros pontos do circuito.
A verificação da distribuição uniforme de temperatura em todo o circuito é
realizada através de dois sensores de temperatura PT100 e, em todos os ensaios
preliminares realizados, a leitura de temperatura foi igual nos dois sensores,
posicionados estrategicamente antes e após os corpos de prova.


Vazão

A medição da vazão é realizada através de um rotâmetro capaz de mensurar
vazões de 0 a 12 m3/h. A Figura 4.7, mostra o rotâmetro utilizado.

Figura 4.7 - Rotâmetro
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O controle da vazão é realizado por dois mecanismos paralelos: uma válvula
borboleta e um inversor de frequência, o qual regula a velocidade do motor elétrico
que aciona a bomba centrifuga. O ajuste da velocidade é feito de forma a usar a
menor frequência possível na rotação da bomba, destinando uma atenção especial à
presença de bolhas na tubulação.
A válvula borboleta tem a função de inserir uma perda de carga controlada,
e assim controlar a vazão do circuito. A Figura 4.8 mostra a válvula instalada.

Figura 4.8 - Válvula borboleta

O inversor de frequência, assim como a válvula borboleta, tem a função de
regular a vazão do circuito, porém esta regulação é feita variando-se a velocidade do
motor. Esse controle é feito através da variação da frequência fornecida ao motor
elétrico, podendo variar de 0 a 60 Hz. O inversor de frequência utilizado é mostrado
na Figura 4.9.
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Figura 4.9 - Inversor de frequência



Concentração de ozônio

O ozônio é injetado na tubulação em um ponto anterior aos corpos de prova.
A Figura 4.10 mostra o tubo em “L” usado para injetar ozônio na tubulação.

Figura 4.10 - Ponto de injeção de ozônio

O ozônio é gerado por um gerador de Ozônio da marca Ozonic modelo C20.
Segundo o fabricante, este aparelho apresenta uma capacidade máxima de geração de
20g.h-1. A Figura 4.11 mostra o gerador de ozônio utilizado.
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Figura 4.11 - Gerador de ozônio

O gerador de ozônio possui um compressor interno que é capaz de fornecer
no máximo 15 L.min-1 de ar comprimido. Devido à perda de capacidade gradual
desse compressor interno, foi acoplado um sistema auxiliar a fim de fornecer ar
comprimido ao gerador. Esse sistema é composto por um compressor de pistão, um
fluxometro de ar comprimido e uma coluna de sílica gel.
O fluxometro tem a função de regular a vazão de ar comprimido na entrada
do gerador de ozônio. De acordo com o fabricante, a produção de ozônio é
diretamente proporcional ao fluxo de ar comprimido de entrada no mesmo. A coluna
de sílica gel visa à remoção da umidade e de partículas de óleo presentes no ar de
entrada.
No item 4.4.1 é descrita a metodologia para a medição da vazão de saída do
ozônio em função da vazão de ar comprimido de entrada no gerador.
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Concentração de Cloro livre.

A variação da concentração de cloro livre é feita através da adição de
hipoclorito de sódio diretamente no reservatório de circuito experimental. Esta
adição é feita de forma periódica para manter a concentração de cloro livre com um
valor médio constante. São realizadas aplicações de 12 em 12 horas em média e para
avaliar as quantidades de cloro a serem adicionadas foi usado o medidor de cloro
livre, total e residual do fabricante Hanna Instruments, modelo HI 96734, capaz de
mensurar a quantidade de cloro livre de 0 a 10 ppm. A Figura 4.12 apresenta o
medidor de cloro livre utilizado.

Figura 4.12 - Medidor de cloro livre, total e residual



Outros sistemas auxiliares

Além dos componentes já citados, o circuito experimental é composto dos
seguintes elementos:

1- Reservatório

Reservatório de vidro de 100 litros, bipartido, com comunicação entre a
sucção e a descarga da bomba, de modo a mitigar a sucção de bolhas que podem
levar à cavitação no impelidor da bomba ou em válvulas.

89

2- Motor/Bomba

A bomba de água tem a função de fornecer a vazão necessária para os
diferentes ensaios do circuito.

3- Suporte dos copos de prova

Destinados a sustentar e alinhar os corpos de prova na direção do fluxo. A
Figura 4.13 mostra uma foto do suporte para o corpo de prova.

Corpo de prova

Figura 4.13 - Suporte para o corpo de prova

4- Destilador

O destilador é o componente auxiliar utilizado para a fabricação da água
destilada. A Figura 4.14 apresenta o destilador utilizado.
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Figura 4.14 – Destilador de Água Modelo 724, FANEN.

5- Medidor de temperatura e pH

Com o objetivo de calibrar os valores de temperatura e obter medidas de
pH, foi utilizado o medidor digital de temperatura, pH e salinidade do fabricante
YSI, modelo 63, apresentado na Figura 4.15.

Figura 4.15 - Medidor portátil de pH, temperatura e salinidade
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4.3

Condições de gerais de ensaio

Este item corresponde à aplicação do terceiro passo da metodologia.
Visando à determinação de uma relação de extrapolação para as condições
reais de operação, prevista na metodologia de ensaios acelerados descrita em etapas
anteriores deste trabalho, foi adotado para o planejamento dos experimentos a
metodologia apresentada no item 3.4. O objetivo dessa metodologia é apresentar as
condições de ensaio, as quais são baseadas em níveis de solicitação das variáveis
envolvidas no processo.
Para execução dos ensaios de degradação pode-se variar os seguintes
parâmetros: temperatura, vazão e concentração de ozônio ou cloro ativo. Devido às
restrições temporais e dificuldade de alteração desta variável na instalação da usina,
optou-se pela exclusão da variação da vazão nos ensaios experimentais. Seu valor foi
fixado em 11 m3.h-1 para todos os ensaios executados. Este valor de vazão equivale
aos valores relacionados à velocidade de fluxo no centro da tubulação para os tubos
internos dos radiadores e trocadores de calor da UHE exemplo.
Os ensaios foram realizados com o objetivo de testar ou analisar a taxa de
corrosão dos seguintes materiais:


Aço inoxidável (ANSI 316)



Liga de cobre-níquel 90/10 (C70600 - ASTM B251)

Estes materiais foram escolhidos analisando-se os materiais do sistema de
resfriamento de água da UHE exemplo.
Para cada condição de ensaio foram avaliados três corpos de prova de cada
um dos dois materiais escolhidos. Esses corpos de prova foram posicionados de
forma alternada no circuito experimental. Os cupons de aço inoxidável foram
colocados nas posições 1, 3 e 5 e os de cobre-níquel foram posicionados em 2, 4 e 6.
Essas posições são mostradas na Figura 4.5 e 4.6.
A metodologia de planejamento de experimentos realizada pressupõe a
utilização de níveis de solicitação descritos por “-1” e “+1” para um ensaio do tipo
fatorial. O planejamento dos ensaios foi baseado na utilização de um ensaio 2 2, ou
seja, utilizando-se dois níveis de solicitação e dois parâmetros diferentes. A Tabela
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4.1 apresenta os níveis de temperatura e concentração de ozônio e clora ativo , para
os ensaios.
Tabela 4.1 - Planejamento dos primeiros ensaios (níveis de solicitação)

Concentração
Ensaio

Temperatura

de Ozônio ou
Cloro Ativo

4.4

1

-1

-1

2

-1

+1

3

+1

-1

4

+1

+1

Condições de ensaio com gás ozônio

São apresentadas agora as condições especificas para a injeção de gás
ozônio no circuito. A Tabela 4.2 apresenta a correspondência real dos níveis de
solicitação adotados.

Tabela 4.2 - Níveis de solicitação das variáveis controlados no ensaio

Nível de solicitação
-1

1

Temperatura

45 oC

65 oC

Vazão de Ozônio

2,50 g/h

4,50 g/h

(concentração de ozônio)

(0,227 ppm)

(0,409 ppm)

Os valores de vazão mássica apresentados na Tabela 4.2 correspondem aos
valores obtidos através da análise química descrita no item 4.4.1. Para determinação
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do planejamento experimental, foi assumido que a vazão mássica de ozônio é
proporcional à vazão de entrada de ar comprimido. Os valores em partes por milhão
correspondem à transformação de unidades que relacionam a vazão mássica de
ozônio com a vazão de água no circuito de ensaio.

4.4.1

Determinação da capacidade do gerador de ozônio

O método utilizado para quantificação de ozônio (O3) foi o Iodométrico. A
iodometria (APHA, 1998) é um método volumétrico no qual um excesso de íons
iodeto é adicionado a uma solução contendo um agente oxidante, o qual reagirá,
produzindo uma quantidade equivalente de iodo que, por sua vez, é titulado com uma
solução padronizada de tiossulfato de sódio (Na2S2O3). O procedimento envolve o
borbulhamento do O3 em uma solução de iodeto de potássio (KI), e através dessa
reação de oxidação do KI pelo O3 (Equação 4.1), ocorre a liberação de iodo (I2). O
elemento ativo é o oxigênio atômico liberado da molécula de ozônio, que se reverte
em O2 molecular.
O3 2KI H2O →I2 2KOH 1)


Para promover a lavagem do gás O3, foram utilizados dois Erlenmeyers,
cada qual contendo 200 mL de KI (2%), interligados por mangueiras de silicone
(Figura 4.16).
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Figura 4.16 - Lavador de gás montado para quantificação na corrente gasosa.

A corrente gasosa proveniente do gerador de ozônio foi borbulhada durante
1 min na solução de KI (2%). Em seguida, adicionou-se 10 mL de ácido sulfúrico
(2mol L-1) e titulou-se com tiossulfato de sódio 0,005 mol L -1 até que a cor amarela
do iodo quase desaparecesse. Adicionou-se 1 mL de solução amido indicadora e
titulou-se até o desaparecimento da cor azul (Figura 4.17).

Figura 4.17 - Etapas do processo de titulação da solução de iodeto de potássio pelo tiossulfato de
sódio.

Devido à instabilidade do ozônio, a quantificação da sua concentração no
meio deve ser feita imediatamente após o borbulhamento. O ozônio produzido foi
calculado segundo a Equação 4.2.
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(

)

(

)

(4.2)

sendo,
A e B: volumes de Na2S2O3, em mL, utilizados para titular o conteúdo dos frascos A
e B;
N: normalidade do Na2S2O3 ;
t: tempo de borbulhamento do O3, em min.

4.5

Condições de ensaio para o hipoclorito de sódio
A Tabela 4.3 apresenta a correspondência real dos níveis de solicitação

adotados.
Tabela 4.3 - Níveis de solicitação das variáveis controlados no ensaio

Nível de solicitação
-1

1

Temperatura

45 oC

65 oC

Concentração de Hipoclorito de Sódio

2,2 ppm

5,7 ppm

Os valores de concentração de hipoclorito de sódio foram obtidos através
das medidas realizadas durante os ensaios utilizando o medidor de cloro livre. Estes
valores correspondem ao valores médios obtidos durante a realização dos ensaios. A
quantidade de cloro livre foi controlada no sistema pela adição direta no reservatório
de solução de hipoclorito de sódio comercial (concentração de 10 a 12% de cloro
ativo). As quantidades de hipoclorito de sódio correspondente a cada concentração
de cloro livre foram determinadas através de diversos ensaios preliminares.
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4.6

Especificações e análise dos corpos de prova

Os corpos de prova foram construídos conforme as especificações
estabelecidas pela norma ASTM D2688 (2005). Esta norma estabelece que os corpos
de prova tenham formato de cupons que apresentem as dimensões apresentadas na
Figura 4.18.
76 mm

13 mm

Figura 4.18 - Dimensões dos cupons de prova utilizados nos ensaio (ASTM D2688, 2005)

As espessuras utilizadas nos ensaios foram de 1,5 mm para o aço inoxidável
e 2 mm para liga de cobre níquel.
A norma ASTM G1 (2003) apresenta um metodologia para a preparação da
superfície desses corpos de prova. Esta norma recomenda que a superfície seja lixada
utilizando-se uma sequência específica de granulações de abrasivos. Primeiramente,
utiliza-se uma lixa de carbeto de silício (SiC) de papel, granulometria 50 mesh e,
posteriormente, lixas de granulometria 60, 80, 100, 120 e 150 mesh. O processo deve
ser feito manualmente para não alterar as características da microestrutura do metal
pelo excessivo fornecimento de calor, proveniente do processo de lixamento.
Após o preparo da superfície, os corpos de prova foram colocados em
aparelho para limpeza por ultrassom em álcool etílico, durante 20 min, para que
fossem retiradas as partículas orgânicas da superfície provenientes da manipulação
dos cupons.
Visando retirar as partículas de água que possam estar presente na superfície
do metal, os cupons foram deixados durante 24 horas em dessecador, o qual utiliza a
sílica gel de cor azul como agente dessecante.
Os corpos de provas foram então pesados em uma balança analítica com
resolução de 0,0001 g. As pesagens são repetidas 5 vezes e o valor médio das 5
pesagens é adotado como o peso inicial dos corpos de prova.
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Após a realização dos ensaios, os corpos de prova foram imediatamente
retirados do aparato experimental, secos com um jato de ar quente e colocados no
dessecador para inibir corrosões atmosféricas adicionais.
Visando à remoção dos produtos de corrosão aderidos na superfície do
metal, foram realizados os procedimentos de remoção mecânica da camada de óxido.
Esta remoção é desenvolvida conforme os procedimentos recomendados pela norma
ASTM G1 (2003), a qual diz que a remoção mecânica deve ser desenvolvida através
do lixamento da superfície com uma lixa de granulação muito alta. Neste estudo,
utilizou-se uma lixa de carbeto de silício (SiC) de papel, granulometria 1200 mesh. A
limpeza da superfície deve ser feita através de sucessivos ciclos de limpeza. Após
cada ciclo deve-se mensurar a perda de massa total, ou seja, a massa anterior ao
ensaio subtraída da massa após o ciclo de limpeza em questão. Após alguns ciclos de
limpeza pode-se construir um gráfico (Figura 4.19), pelo qual é possível determinar a

Perda de massa (g)

perda de massa do corpo de prova devido ao processo corrosivo.

Número do ciclo de limpeza

Figura 4.19 - Gráfico da perda de massa em função do número de ciclos de limpeza
(ASTM G1, 2003).

No ponto onde ocorre a mudança de inclinação da reta, pode-se concluir que
as características do material retirado da superfície foram alteradas e a camada de
óxido foi removida. A partir desse ponto inicia-se a retirada de material da matriz
metálica.
Ressalta-se que muitos cuidados devem ser tomados na manipulação dos
corpos de prova. Recomenda-se a utilização de luvas de látex para evitar a
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contaminação com a gordura cutânea. Além disso, a umidade pode causar
imprecisões nas medidas, portanto, os corpos de prova devem ser armazenados em
um dessecador imediatamente após qualquer etapa do procedimento.

4.7

Determinação da taxa de corrosão nas diversas condições de ensaio

Como resposta dos ensaios, determina-se a taxa de corrosão ou a
profundidade de penetração por unidade de tempo para cada condição de ensaio.
Para tal utiliza-se a expressão apresentada nas Equação 3.3 e 3.4, reproduzidas
abaixo.
(mm/ano)

Para todos os experimentos, as grandezas área e tempo são mantidas
constantes. As densidades variam de acordo com o material, e a perda de massa é
obtida através dos resultados dos ensaios. A Tabela 4.4 apresenta os valores das
grandezas utilizadas nessa análise. Destaca-se que o tempo de ensaio correspondeu a
7 dias contínuos resultando em um tempo total para cada ensaio de 168 horas.
Tabela 4.4 - Valores aplicados na Equação 3.3

Propriedade

Valor

Área superficial do cupom (cm2)

25

Tempo (h)

168

Densidade da Liga de cobre-níquel 90/10 C70600 - ASTM
B251 (g/cm3)
Densidade do aço inoxidável – ANSI 316 (g/cm3)

8,94

8,00
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4.8

Determinação do modelo de regressão para as condições normais de
utilização para corrosão generalizada

Visando obter um modelo de regressão para as condições normais de
utilização é desenvolvida a análise da Equação 3.7, reproduzida abaixo.
[

] [ ]

Para escolha deste modelo foi estabelecida a hipótese de que o mecanismo
de corrosão predominante nos corpos de prova estudados é a corrosão uniforme. Esta
hipótese pode ser assumida após análise visual detalhado dos corpos de prova após a
realização dos ensaios.
Na Equação 3.7, o modelo de regressão representado pode ser modificado
para se determinar a taxa de corrosão. Esta é determinada dividindo-se a
profundidade de penetração (x) pelo tempo (t), conforme explicitado na Equação 4.3.

[

] [ ]

(4.3)

Este valor de taxa de corrosão pode ser relacionado a outros níveis de
solicitação através da Equação 3.2, a qual relaciona a vida em condições aceleradas
às condições de ensaio. Porém, neste caso, a vida é expressa de forma indireta
através da taxa de corrosão. A Equação 3.2 modificada para as condições dos ensaios
de corrosão é expressa na Equação 4.4.

(4.4)
sendo,
TCA: taxa de corrosão nas condições de ensaio A;
TCB: taxa de corrosão nas condições de ensaio B.

Substituindo-se a Equação 4.3 na Equação 4.4 obtêm a expressão indicada
na equação 4.5
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[

] [ ]

[

] [ ]

(4.5)

Na Equação 4.5 verifica-se que os valores dependentes das condições de
ensaio são a concentração de íons [H+], a qual pode ser obtida através do valor de
pH, o valor da concentração de ozônio ou cloro ativo inserida no sistema e o valor da
temperatura. Os demais componentes da expressão apresentados na Equação 4.5 não
variam em função das condições ensaiadas, e alguns desses podem ser cancelados da
expressão do fator de aceleração.
Dentre os valores que podem ser eliminados da expressão do fator de
aceleração destaca-se os valores dos potenciais eletroquímicos, os quais dependem
do meio corrosivo e do metal ensaiado. Como estes não se alteram nos ensaios
isolados do aço inoxidável e da liga de cobre-níquel, o termo

pode ser

eliminado da expressão.
No caso do modelamento da corrosão por pite o tempo de ensaio deve ser o
mesmo para que a variável tempo possa ser cancelada da equação.
Todas as constantes do modelo são consideradas iguais nas diversas
condições de ensaio e assim também podem ser desconsideradas na expressão do
fator de aceleração.
No caso específico dos ensaios realizados com ozônio, as medições no valor
da concentração hidrogeniônica se mostraram bastante instáveis quando a medida foi
obtida no interior do reservatório durante a operação do circuito, este valor variou
consideravelmente entre 2,4 e 5,6. Porém quando se tomou uma amostra do líquido
aguardando-se um tempo relativamente curto de 1 minuto a concentração
hidrogeniônica se estabilizou em torno de 6,6 para todas as condições de ensaio.
Faria, et al (2005), apresentaram resultados semelhantes em seus ensaios com água
de abastecimento nos quais o pH se manteve constante em concentrações que
variaram de 0,3 ppm a 5 ppm de gás ozônio.
Dessa forma, para os ensaios com ozônio, é possível considerar o pH como
um parâmetro constante no processo a ser analisado no modelo proposto para o
ensaio acelerado. Para os ensaios realizados com o hipoclorito de sódio, o pH
também manteve-se constante durante todos os ensaios em um valor de
aproximadamente 7,5.
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Assim, desconsiderando da expressão a influência das concentrações de
íons hidrogênio e dos potenciais eletroquímicos, a expressão utilizada para modelar o
fator de aceleração nos ensaios propostos é apresentada na Equação 4.6.

[ ]

(4.6)

[ ]

Destaca-se que o modelo apresentado na Equação 4.6 apresenta apenas duas
constantes a serem determinadas, o valor do expoente da concentração, p e o valor da
energia de ativação, Q.
Visando à determinação destas constantes, são comparados ensaios
realizados com uma das variáveis com o mesmo valor. Nos ensaios realizados com o
ozônio e hipoclorito de sódio, foram utilizadas as condições de ensaios apresentadas
nas Tabelas 4.2 e 4.3, respectivamente. Observa-se que os ensaios 1 e 3 apresentaram
a mesma concentração de ozônio ou cloro ativo, o mesmo constatado nos ensaios 2 e
4. Nestes ensaios, a temperatura varia entre dois parâmetros. Assim, ao utilizar esses
ensaios pode-se determinar o valor da constante p eliminando-se o efeito da
concentração de ozônio ou cloro ativo da Equação 4.6, conforme mostra a Equação
4.7.
(4.7)

Ao isolar-se o valor de Q na Equação 4.7, obtém-se a Equação 4.8.
(
(

)
)

(4.8)

A Equação 4.8 pode ser utilizada para determinar o valor de Q em dois
grupos de ensaios diferentes (ensaios 1 e 3 e ensaios 2 e 4). Esses valores de Q
obtidos nos dois grupos de ensaios podem ser comparados. Idealmente, não deve
haver grandes variações na energia de ativação (Q). Variações significativas nesse
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parâmetro podem indicar variações no mecanismo de falha com a variação da
temperatura.
A determinação da constante p da Equação 4.7 pode ser desenvolvida
através dos ensaios 1 e 2 ou dos ensaios 3 e 4. Estes apresentam valores de
temperatura constantes entre si e, por isso, o termo dependente da temperatura na
Equação 4.6 pode ser eliminado. A Equação 4.9 mostra a expressão do fator de
aceleração levando-se em consideração somente o efeito da concentração de ozônio
ou do cloro ativo.
[ ]

(4.9)

[ ]

A Equação 4.10 mostra a expressão para o cálculo da constante p.

4.9

(

)

[ ]
([ ]

)

(4.10)

Determinação do modelo de regressão para as condições normais de
utilização para corrosão por pites

Analogamente a análise desenvolvida anteriormente referente a corrosão
generalizada é desenvolvida a análise de corrosão por pites através da Equação 3.6,
reproduzida abaixo.
[

] [ ]

Na Equação 3.6, o modelo de regressão representado pode ser modificado
para se determinar a taxa de corrosão. Esta é determinada dividindo-se a
profundidade de penetração (x) pelo tempo (t), conforme explicitado na Equação
4.11.

[

] [ ]

(4.11)

Desenvolvendo-se a expressão do fator de aceleração, tem-se a Equação
4.12.
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[

] [ ]

[

] [ ]

(4.12)

São realizadas as mesmas considerações utilizadas para corrosão
generalizada. Assim a expressão para análise da corrosão por pites também pode ser
executada através de Equação 4.13.

[ ]
[ ]

(4.13)

Desta forma, a determinação das constantes do modelo segue os mesmos
passos executados no modelo de corrosão generalizada.

4.10 Determinação do modelo de regressão para as condições normais de
utilização

Após a determinação das constantes dos modelos propostos para corrosão
uniforme e por pites, determina-se a taxa de corrosão nas condições normais de
operação. Primeiramente é necessário especificar essas condições, ou seja,
especificar a temperatura de operação do sistema de resfriamento da UHE usada
como exemplo. No caso dos radiadores e dos trocadores de calor de placa, a
temperatura de entrada da água corresponde a 25oC e a temperatura de saída
corresponde a aproximadamente 31oC. Estes dados foram obtidos através do sistema
de monitoração e controle da UHE utilizada como caso exemplo. Neste estudo, será
utilizada a temperatura operacional média dos sistemas de resfriamento, 28 oC,
Adicionalmente à temperatura, é necessário especificar a concentração de ozônio que
será aplicada ao sistema a fim de promover a mortalidade das larvas, impedindo a
incrustação e crescimento do mexilhão-dourado. De acordo com Rothe (2007), uma
dosagem de 0,3 ppm de gás ozônio foi aplicada na Hidroelétrica de Itaipu e provocou
elevada mortalidade de larvas. Este valor será adotado como o valor de concentração
de ozônio nas condições normais de operação. Visando à comparação dessa
concentração normal de operação com as condições ensaiadas, pode-se efetuar uma
equivalência entre as condições de ensaio expressas em gramas por hora (g.h-1) para
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partes por milhão (ppm). Essa equivalência é apresentada na Tabela 4.5 e leva em
consideração que a vazão de água nas condições experimentais é de 11 m3.h-1.
Tabela 4.5 - Equivalência da concentração de ozônio para os ensaios realizados
Nível de

Vazão mássica de saída

Concentração de

solicitação

de ozônio

ozônio (ppm)*

-1

2,5 g.h-1

0,227

+1

-1

0,409

4,5 g.h

* Considerando uma vazão volumétrica de água de 11 m3.h-1.

Desta forma, a condição normal de aplicação de ozônio, estipulada em 0,3
ppm, fica estabelecida entre as duas condições de ensaio. No início do planejamento
do ensaio foi especificado um gerador de ozônio com uma capacidade de 20 g.h-1,
porém este gerador não atendeu as especificações do fabricante. Apesar desta
adversidade, o modelo de regressão continua válido, apesar do ensaio não se
configurar como um ensaio acelerado para o parâmetro de concentração de gás
ozônio.
Com relação à concentração de cloro ativo nas condições normais de
operação utiliza-se nesse trabalho a concentração de 1 ppm conforme indicado por
Ricciardi (1998). Assim comparando-se este valor as condições ensaiadas que são de
2,2 e 5,7 ppm, pode-se concluir que se trata de um ensaios acelerado no parâmetro
concentração de cloro.
Estabelecidos os parâmetros das condições normais de operação, pode-se
determinar a respectiva taxa de corrosão na condição operacional comparando-se
estas condições com as condições dos ensaios executados. Para os casos de corrosão
uniforme utiliza-se a expressão 4.14.

[ ]
[ ]

(4.14)

No caso da ocorrência de corrosão por pites a taxa de corrosão é dependente
do tempo do ensaio e do tempo considerado para avaliação da taxa de corrosão.
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Assim a taxa de corrosão nas condições normais de operação pode ser expressa
através da Equação 4.15.
[ ]
[ ]

(4.15)

A partir dos valores estimados para taxa de corrosão nas condições normais
de utilização, pode-se determinar a probabilidade de falhas dos radiadores e
trocadores de calor tipo placas em função de tempo de operação aplicando-se os
conceitos de confiabilidade estrutural.
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5 - RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados dos ensaios realizados com adição de
ozônio e hipoclorito de sódio para os corpos de prova construídos com aço
inoxidável e com ligas de cobre-níquel 90/10. Nestes ensaios foram aplicadas
concentrações de ozônio e temperaturas especificadas na Tabela 4.2 e concentrações
de hipoclorito e temperaturas especificadas nas Tabelas 4.3.

5.1

Caracterização dos materiais dos corpos de prova antes e após os ensaios

A seguir é apresentada uma caracterização da superfície dos corpos de prova
antes e após a realização dos ensaios propostos. Estas são baseadas na observação
visual, análise por microscopia eletrônica de varredura e por difração de raio X, antes
e após a realização dos ensaios. Inicialmente é apresentado, na Figura 5.1, o aspecto
geral dos corpos de prova antes da realização dos ensaios.
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(a)

(b)
Figura 5.1- Aspecto geral dos corpos de prova antes da realização dos ensaios
(a) liga de cobre-níquel, (b) aço inoxidável

Após os ensaios com o gás ozônio, observou-se uma deposição de material na
superfície dos corpos de prova de cobre-níquel. Nos corpos de prova de aço
inoxidável não foi observada nenhuma alteração visual. A Figura 5.2 mostra o
aspecto geral observado em todos os corpos de prova após a realização dos quatro
ensaios com adição de ozônio.

(a)

(b)
Figura 5.2- Aspecto geral dos corpos de prova após os ensaios com ozônio. (a) liga de
cobre-níquel, (b) aço inoxidável
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Na Figura 5.2 (b) não foi possível verificar a presença de produtos de
corrosão aderidos na superfície do aço inoxidável, dessa forma será desenvolvida
apenas a análise por meio de difração de raio X dos produtos de corrosão para os
corpos de prova da liga cobre-níquel.
A Figura 5.3 mostra o aspecto geral observado em todos os corpos de prova
após a realização dos quatro ensaios com adição de hipoclorito de sódio.

(a)

(b)
Figura 5.3- Aspecto geral dos corpos de prova após os ensaios com hipoclorito de
sódio. (a) liga de cobre-níquel, (b) aço inoxidável

Após a realização dos ensaios com adição de hipoclorito de sódio,
observou-se grande deposição de material na superfície dos corpos de prova de aço
inoxidável e cobre-níquel. Consequentemente, observou-se a necessidade da
realização da caracterização de superfície.
Com o objetivo de caracterizar os produtos de corrosão e a topografia da
superfície dos corpos de prova após a realização dos ensaios, foram realizadas
análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por difração de raios X.
Estas análises foram realizadas no Laboratório de Caracterização Tecnológica da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
A análise por MEV apresentou, para o corpo de prova 1 (cobre-níquel) –
ensaio 1, a topografia mostrada na Figura 5.4.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.4 - Topografia da superfície do corpo de prova da liga Cu-Ni em três aumentos
distintos.

Através de análises visuais nos corpos de prova utilizando lupas e dos
resultados da microscopia eletrônica por varredura, apresentada na Figura 5.4, não
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foi observada nenhuma evidência de corrosão por pites. Dessa forma, conclui-se que
a corrosão é puramente uniforme.
Analogamente aos ensaios com ozônio foram realizadas análises por
microscopia eletrônica de varredura (MEV) para os resultados obtidos com a adição
de hipoclorito de sódio. A análise por MEV apresentou, para o corpo de prova 1 do
ensaio 2 da liga de cobre-níquel e para o corpo de prova 1 do ensaio 3 do aço
inoxidável, as topografias são mostradas na Figura 5.5.
(a)

(b)

Figura 5.5 - Topografia da superfície dos ensaios com hipoclorito de sódio. (a) Liga de cobreníquel (b) aço inoxidável

Não foram observadas evidências de corrosão por pites nos corpos de prova
de cobre níquel. Já para o aço inoxidável foram observados pites em todos os corpos
de prova de todos os ensaios.
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Adicionalmente, foram realizadas análises por difração por raios X com o
objetivo de caracterizar as fases presentes na superfície dos metais antes e após a
realização dos ensaios.
Primeiramente são apresentados nas Figuras 5.6 e 5.7 os difratrogramas de
Raio X antes dos ensaios e após o ensaio com adição de hipoclorito de sódio,

Intensidade

respectivamente.

Posição (2Ө)
Figura 5.6 - - Difratograma de raios X – aço inoxidável – antes da realização dos

Intensidade

ensaios

Posição (2Ө)
Figura 5.7 - Difratograma de raios X - corpo de prova 1 – Ensaio 3 – aço inoxidável - adição de
hipoclorito de sódio
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Analisando-se os difratogramas conclui-se através da comparação dos
ensaios realizados antes e após a adição de hipoclorito de sódio foi possível constatar
que o perfil do difratograma se alterou, mas não de forma intensa. Este fato indica
que, apesar dos produtos aderidos à superfície serem visualmente notados, a camada
de deposito não apresenta uma profundidade elevada. Isto não indica que a formação
de produtos de corrosão aderidos nesse caso é reduzida, apenas fornece indícios que
a corrosão superficial uniforme está ocorrendo em níveis reduzidos, mas não fornece
informações sobre a formação de corrosão localizada. A Tabela 5.1 apresenta as
fases identificadas antes do ensaio e a Tabela 5.2 mostra as fases após o ensaio dos
corpos de prova de aço inoxidável.
Tabela 5.1 – Fase encontradas através da difração de raios X - antes dos ensaios – Aço
Inoxidável
Nome do Composto

Fórmula Química

Cobre- Níquel

Cu0,64Ni0,36

Ferro-Níquel

Fe10,8Ni

Tabela 5.2 – Fases encontradas através da difração de raios X - corpo de prova 1 – Ensaio3 –
Aço Inoxidável - Adição de Hipoclorito de Sódio
Nome do Composto

Fórmula Química

Cobre- Níquel

Cu0,81Ni0,19

Ferro-Níquel

Fe10,8Ni

A fase cobre-níquel apresentada na Tabela 5.2 corresponde ao depósito de
material desprendido dos corpos de prova construídos com este material que
compartilham o mesmo ensaio.
Não foram realizadas análises por difração de raio X para os corpos de
prova de aço inoxidável após os ensaios com adição de ozônio pois estes não
apresentaram depósito em sua superfície.
Também foram realizadas análise por difração de raio X com os corpos de
prova de cobre-níquel. Estas são apresentadas nas Figuras 5.8 a 5.10.

Intensidade

113

Posição (2Ө)
Figura 5.8 - Difratograma de raios X para o corpo de prova de cobre-níquel – antes

Intensidade

dos ensaios

Posição (2Ө)

Figura 5.9 - Difratograma de raios X para o corpo de prova 1 de cobre-níquel - ensaio 1 – com
adição de gás ozônio.

Intensidade
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Posição (2Ө)
Figura 5.10 - Difratograma de raios X para o corpo de prova 1 de cobre-níquel ensaio 2 – com adição de hipoclorito de sódio.

Analisando-se os perfis do picos apresentados antes e após os ensaios com
adição de gás ozônio é possível perceber que não existem grandes diferenças entre os
dois. Porém quando se compara com o difratograma do corpo de prova após a adição
de hipoclorito de sódio nota-se diferenças significativas nas fases encontradas na
superfície aderida ao metal o que indica a maior formação de produtos de corrosão
indicando um processo corrosivo mais acentuado quando comparado aos resultados
do difratograma com adição de gás ozônio. As Tabelas 5.3 e 5.4 apresentam as fases
encontradas através da difração de raio X após o ensaio com adição de ozônio e após
o ensaio com adição hipoclorito de sódio, respectivamente.
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Tabela 5.3 – Fases encontradas através da difração de raios X - corpo de prova 1 –
Ensaio 2 - liga de cobre-níquel - adição de gás ozônio
Nome do composto

Fórmula química

Nitreto de ferro

FeN0,0499

Nitreto de ferro e níquel

FeNi3N

Cobre

Cu

Cobre-Níquel

Cu3,8Ni

Níquel

Ni

Cuprita

Cu2O

Tabela 5.4 – Fases encontradas através da difração de raios X - corpo de prova 1 – Ensaio 2 liga de cobre-níquel - adição de hipoclorito de sódio
Nome do composto

Fórmula química

Nantokita

CuCl

Paratacamita

Cu2Cl(OH)3

Cuprita

Cu2O

Tenorita

CuO

Analisando-se as fases citadas na Tabela 5.3, nota-se a presença dos metais
cobre, níquel e cobre-níquel ligados, bem como do óxido de cobre (cuprita),
característico da formação da camada passiva. Estas substâncias são perfeitamente
esperadas, pois fazem parte da matriz do metal. Já os nitretos encontrados podem ser
explicados pela presença de nitrogênio no gás de saída do gerador de ozônio, uma
vez que as descargas elétricas necessárias para romper as ligações químicas do
oxigênio presente no ar e formar o gás ozônio podem afetar também o nitrogênio do
ar atmosférico, rompendo suas ligações e os tornando mais reativos.
Dentre os compostos listados na Tabela 5.4, nota-se que a presença do cobre
associado ao oxigênio e ao cloro, mostrando que o material de deposição difere do

116

material encontrado nos ensaios com ozônio principalmente pela presença de cloro.
Este fato comprova a ação do cloro no processo corrosivo do metal.
Após a caracterização das superfícies dos corpos de prova é necessário
realizar a limpeza das superfícies a fim de se quantificar o processo corrosivo,
conforme procedimento descrito a seguir.

5.2

Procedimento de limpeza dos corpos de prova após os ensaios

O procedimento de limpeza dos corpos de prova, descrito no item 4.6, foi
realizado subsequentemente à realização das análises químicas. Este procedimento
consiste em ciclos de lixamento da superfície corroída.
Para o caso de corrosões uniformes estes procedimentos propiciam a
determinação da perda de massa dos corpos de prova após a realização de cada
ensaio. No caso de corrosão por pites este procedimento objetiva apenas a limpeza
da superfície para posterior mensuração da profundidade de penetração no material.
Os resultados das perdas de massa após cada ciclo são apresentados na
Tabela 5.5 para o corpo de prova número 1, correspondente ao ensaio 1 com adição
de ozônio, para demonstração da metodologia.

Tabela 5.5 - Perdas de massa nos corpos de prova com adição de ozônio para o ensaio 1 –
Cobre-Níquel.
Massa do corpo
de prova (g)

Perda de
massa (g)

Antes do ensaio

19,3422

0

Após o ensaio

18,7704

0,5718

1o ciclo

18,7682

0,574

o

18,7673

0,5749

o

3 ciclo

18,765

0,5772

4o ciclo

2 ciclo

18,7647

0,5775

o

18,7643

0,5779

o

18,763

0,5792

5 ciclo
6 ciclo

A Figura 5.11 mostra o gráfico para determinação da perda de massa para
os dados apresentados na Tabela 5.5.
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Figura 5.11 - Perda de massa do corpo de prova da liga de cobre-níquel após ciclos
de limpeza

Na Figura 5.11 pode-se verificar que após 3 ciclos de limpeza a inclinação
da reta se altera. Isto significa que, após esse ciclo, o material aderido foi retirado e
inicia-se a retirada de material metálico do corpo de prova. O valor da perda de
massa para o quarto ciclo é adotado como a perda de massa devido ao processo
corrosivo do ensaio 1 para o corpo de prova do cobre.
Este procedimento foi reproduzido para todos os corpos de prova dos
ensaios com gás ozônio e hipoclorito de sódio, porém para o caso dos corpos de
prova de aço inoxidável com adição de hipoclorito não foram necessários vários
ciclos de limpeza e pesagem devido a presença da corrosão por pites. As Tabelas 5.6,
5.7 e 5.8 mostram os resultados finais da perda de massa nos ensaios que sofreram
um processo uniforme de corrosão.
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Tabela 5.6 - Perdas de massa dos corpos de prova de cobre-níquel para os ensaios realizados
com adição de ozônio

Temperatura

o

Ensaio 1

45 C
(-1)

Concentração
de Ozônio

Perda de
massa (g)

0,227 ppm
(-1)

0,4957
0,4506
0,5109

Ensaio 2

45 C
(-1)

0,409 ppm
(+1)

0,5772
0,5915
0,6223

Ensaio 3

65 oC
(+1)

0,227 ppm
(-1)

1,4836
1,5137
1,5665

Ensaio 4

65 oC
(+1)

0,409 ppm
(+1)

o

1,7262
1,7388
1,8197

Média

Desvio padrão

0,4858

0,0314

0,5970

0,0231

1,5213

0,0420

1,7616

0,0507

Tabela 5.7 - Perdas de massa dos corpos de prova de aço inoxidável para os ensaios realizados
com adição de ozônio
Temperatura

Concentração
de Ozônio

Perda de
massa (g)

Ensaio 1

45 C
(-1)

0,227 ppm
(-1)

0,0038
0,0036
0,0031

Ensaio 2

45 oC
(-1)

0,409 ppm
(+1)

0,0041
0,0034
0,0042

Ensaio 3

65 oC
(+1)

0,227 ppm
(-1)

0,0047
0,0052
0,0047

Ensaio 4

65 oC
(+1)

0,409 ppm
(+1)

o

0,0057
0,0062
0,0063

Média

Desvio padrão

0,0035

0,0004

0,0039

0,0004

0,0049

0,0003

0,0061

0,0003
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Para os ensaios com hipoclorito de sódio foi observado que somente os
corpos de prova de cobre-níquel sofreram corrosão uniforme, assim a Tabela 5.8,
mostra esses resultados.
Tabela 5.8 - Perdas de massa para os corpos de prova de cobre-níquel para os ensaios realizados
com adição de hipoclorito de sódio

Temperatura

Concentração
de
Hipoclorito
de sódio

Perda de
massa (g)

Ensaio 1

45 C
(-1)

2,2 ppm
(-1)

0,5887
0,8958
0,6039

Ensaio 2

45 oC
(-1)

5,7 ppm
(+1)

1,0232
1,0316
1,0281

Ensaio 3

65 oC
(+1)

2,2 ppm
(-1)

1,6252
1,5896
1,5271

Ensaio 4

65 oC
(+1)

5,7 ppm
(+1)

o

1,9306
2,0036
2,0527

Média

Desvio padrão

0,6961

0,1731

1,0276

0,0042

1,5806

0,0497

1,9956

0,0614

Através da análise visual e por microscopia eletrônica de varredura foi
verificado que os corpos de prova constituídos de aço inoxidável sofreram corrosão
por pites. Este processo de corrosão consiste em perfurações localizadas cujo
parâmetro principal de análise é a profundidade de penetração. A seguir são
apresentados os resultados da avaliação da corrosão por pites.

5.3

Análise dos resultados de corrosão por pites

Visando analisar a profundidade de penetração dos pites nos corpos de
prova realizou-se o corte transversal dos corpos de prova próximos a região mais
afetada. Após o corte, como mostra a Figura 5.12 para exemplificação, o corpo de
prova foi embutido em baquelite transparente, conforme mostra a Figura 5.13.
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Corte transversal

Figura 5.12 - Corte transversal no corpo de prova 3 do ensaio 4 - aço inoxidável hipoclorito de sódio

Figura 5.13 – Embutimento em baquelite do corpo de prova 3 do ensaio 4 - aço
inoxidável - hipoclorito de sódio

Após a realização do procedimento de embutimento o corpo foi executado o
lixamento do mesmo com lixas de carbeto de silício, granulometria 220 mesh. O
processo de lixamento ocorreu até que seja alcançado o centro do pite. Esta
verificação é possível devido à transparência do baquelite. Após atingido o centro do
pite é possível mensurar a profundidade de penetração através de microscopia óptica
com um aumento de 40 vezes. A microscopia foi realizada utilizando um
microscópio marca Stemi, modelo SV8. A Figura 5.14 mostra a fotografia do centro
do pite do corpo de prova mostrada nas Figuras 5.12 e 5.13.
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Figura 5.14 - Fotografia do centro de pite do corpo de porva 3 do ensaio 4 - aço
inoxidável - hipoclorito de sódio

A partir da imagem mostrada na Figura 5.14 foi determinada a maior
profundidade do pite utilizando a ferramenta de medição comparativa do software
Adobe Photoshop versão CS3. Dessa forma, a profundidade do pite estudado foi
determinada como 0,68 mm.
Este procedimento descrito acima foi desenvolvido para todos os corpos de
prova estudados e os resultados são apresentados na Tabela 5.9.
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Tabela 5.9 - Profundidades de penetração dos pites para os corpos de prova dos
ensaios com adição de hipoclorito de sódio

Ensaio

Concentração
de
Temperatura
Hipoclorito
de sódio

Profundidade de
penetração
(mm)

Média

Desvio
padrão

0,0961

0,0089

0,1766

0,0281

0,4328

0,0489

0,7452

0,0767

0,1054

1

45 oC
(-1)

2,2 ppm
(-1)

0,0842
0,0988
0,1469

o

2

45 C
(-1)

5,7 ppm
(+1)

0,1687
0,2143
0,4836

o

3

65 C
(+1)

2,2 ppm
(-1)

0,3669
0,4480
0,6782

o

4

65 C
(+1)

5,7 ppm
(+1)

0,7050
0,8525

Supõe-se que os dados apresentados nas Tabelas 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9
apresentam-se distribuídos conforme uma distribuição normal. Para verificar essa
hipótese, foi desenvolvido um teste de normalidade. Este teste e os demais
tratamentos estatísticos desses dados são apresentados a seguir.

5.4

Tratamento estatístico dos dados

Neste item são apresentados os tratamentos estatísticos dos dados de perda
de massa. Inicialmente verifica-se a normalidade de todos os dados ensaiados.
Subsequentemente avalia-se o efeito dos fatores ensaiados na variável resposta
através da análise do experimento fatorial 22.
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5.4.1

Teste de Normalidade

Os testes de normalidade executados para os pontos em tréplica do mesmo
ensaio visam garantir que haja a probabilidade de verificação da aderência a uma
distribuição normal. Os procedimentos matemáticos utilizados estão descritos no
Apêndice 4.
Os testes de normalidade foram executados, para todas as condições de
ensaio, no software MINITAB 15.1. Os testes comprovaram que, para todos os
casos, pode-se aceitar a hipótese nula de que os pontos se distribuem normalmente,
considerando um nível de significância de 5%. A Tabela 5.10 mostra os valores de P
para os ensaios executados.
A Figura 5.15 mostra o teste de normalidade para o ensaio 1 realizado para
os corpos de prova de cobre-níquel e com adição de ozônio. Verifica-se que o valor
de P é maior que 0,05. Destaca-se que este fato ocorreu para todos os ensaios, assim
pode-se concluir que as amostras em tréplica encontram-se distribuídas normalmente
com um nível de significância de 5%.

Grafico de Probabilidade para as amostras do ensaio 1 (Cobre-Níquel)
Normal

99

Média
Desvio Padrão
N
AD
Valor de P

95
90

0,4857
0,03136
3
0,276
0,337

Percent

80
70
60
50
40
30
20
10
5

1

0,40

0,42

0,44

0,46

0,48
C1

0,50

0,52

0,54

0,56

Figura 5.15 - Probabilidade para o teste de normalidade de Anderson-Darling – Corpos de
prova de Cobre- Níquel – adição de ozônio – Ensaio 1
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Tabela 5.10 - Valores de P para todos os ensaios

Adição de Ozônio

Adição de Hipoclorito de Sódio

Ensaio

Cobre – Níquel

Aço Inoxidável

Cobre – Níquel

Aço Inoxidável

1

0,337

0,207

0,084

0,449

2

0,457

0,155

0,575

0,467

3

0,523

0,087

0,522

0,435

4

0,160

0,140

0,568

0,183

5.4.2

Influência dos parâmetros de ensaio

Os dados apresentados na Tabela 5.7 a 5.9 foram analisados no software
MINITAB 15.1 com o objetivo de verificar a influência de cada um dos parâmetros
de ensaio na variável de resposta.
Inicialmente, foram construídas as matrizes experimentais para análise dos
experimentos fatoriais 22. Estas matrizes experimentais são apresentadas nas Tabelas
5.11 e 5.12 e conforme os conceitos apresentados no item 3.4.1.
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Tabela 5.11 - Matriz experimental - Ozônio

Nível de temperatura
-1 = 45 oC
+1 = 65 oC

Nível de concentração

Variável de resposta

de Ozônio

(Perda de massa em gramas)

-1 = 0,227 ppm
+1 = 0,409 ppm

Cobre-níquel

Aço
Inoxidável

-1

-1

0,4957

0,0038

-1

-1

0,4506

0,0036

-1

-1

0,5109

0,0031

+1

-1

1,4836

0,0041

+1

-1

1,5137

0,0034

+1

-1

1,5665

0,0042

-1

+1

0,5772

0,0047

-1

+1

0,5915

0,0052

-1

+1

0,6223

0,0047

+1

+1

1,7262

0,0057

+1

+1

1,7388

0,0062

+1

+1

1,8197

0,0063
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Tabela 5.12 - Matriz experimental – Hipoclorito de sódio

Variável de resposta
Nível de temperatura

Nível de concentração de
Ozônio

Perda de massa
(gramas)

Profundidade de
penetração (mm)

Cobre-níquel

Aço
Inoxidável

-1

-1

0,5887

0,1054

-1

-1

0,8958

0,0842

-1

-1

0,6039

0,0988

+1

-1

1,0232

0,1469

+1

-1

1,0316

0,1687

+1

-1

1,0281

0,2143

-1

+1

1,6252

0,4836

-1

+1

1,5896

0,3669

-1

+1

1,5271

0,4480

+1

+1

1,9306

0,6782

+1

+1

2,0036

0,7050

+1

+1

2,0527

0,8525

As Figuras 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19 apresentam a Análise de Variância para
os dados das Tabelas 5.11 e 5.12. As análises de variância realizadas através do
software MINITAB estão em concordância com a formulação matemática
apresentada no Apêndice 3 e visam determinar a influência dos parâmetros dos
ensaios na variável resposta do modelo.
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Figura 5.16 – Análise de Variância para o experimento fatorial 22 com adição de Ozônio –
Cobre Níquel

Figura 5.17 – Análise de Variância para o experimento fatorial 22 com adição de Ozônio – Aço
Inoxidável

Figura 5.18 – Análise de Variância para o experimento fatorial 22 com adição de Hipoclorito de
sódio – Cobre Níquel
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Figura 5.19 – Análise de Variância para o experimento fatorial 22 com adição de Hipoclorito de
sódio – Aço Inoxidável

Analisando as Figuras 5.16 a 5.19, pode-se concluir que tanto o nível de
concentração de ozônio ou hipoclorito de sódio quanto a temperatura absoluta
influenciam nas variáveis respostas. Isto se dá pelo fato de que o valor de P para os
efeitos de primeira ordem são menores que 0,05, valor adotado como nível de
significância para análise.
Levando-se em consideração os efeitos das variáveis nos ensaios com
adição de ozônio, pode-se perceber que, comparativamente, a temperatura apresenta
um efeito cerca de seis vezes maior que a concentração de ozônio para liga de cobreníquel. Para o aço inoxidável existe uma diferença de aproximadamente duas vezes,
ou seja, o efeito da temperatura é cerca de duas vezes maior que o efeito da
concentração de ozônio. Este fato é bastante relevante na concepção dos ensaios
acelerados, já que estes ensaios apresentam uma aceleração do fator temperatura
muito maior que o fator concentração de ozônio.
Já para os ensaios com adição de hipoclorito de sódio nota-se pela análise
dos coeficientes que o efeito da concentração de hipoclorito de sódio é
preponderante em relação a temperatura em cerca de duas vezes e meia para os
ensaios com os dois materiais. Neste caso percebe-se que a concentração de
hipoclorito de sódio causou uma aceleração maior que o efeito da temperatura na
variável resposta. Destaca-se também que no caso do hipoclorito estão sendo
avaliados dois mecanismos de falha distintos.
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A análise também fornece uma expressão para a variável resposta em
função dos parâmetros experimentais. As expressões para as quatro análises
executadas são apresentadas através das Equações 5.1 a 5.4 .


Liga de cobre-níquel com adição de gás Ozônio:
(5.1)



Aço Inoxidável com adição de gás Ozônio:
(5.2)



Liga de cobre-níquel com adição de Hipoclorito de sódio:
(5.3)



Aço Inoxidável com adição de Hipoclorito de sódio:
(5.4)

Destaca-se que as Equações 5.1 a 5.4 somente podem ser consideradas
válidas no interior dos limites dos níveis de solicitação ensaiados. Desta forma, não
podem ser consideradas como lei de regressão para ensaios acelerados nos quais as
condições operacionais normais excedam os níveis -1 e +1, característicos do
planejamento experimental 2k.
As Equações 5.1 a 5.4 são apresentadas aqui apenas para explicitar os
efeitos dos parâmetros ensaiados. Ainda com o objetivo de comparar os efeitos
principais dos dois fatores nos ensaios são apresentadas as Figura 5.20 a 5.23.
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Efeitos principais para perda de massa
Dados médios

Temperatura

1,75

Concentração de Ozônio

Média

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50
-1

1

-1

1

Figura 5.20 - Efeitos principais dos parâmetros ensaiados para liga de cobre-níquel com adição
de gás ozônio

Efeitos principais para perda de massa
Dados médios

Temperatura

Concentração de Ozônio

0,0055

Média

0,0050

0,0045

0,0040

0,0035
-1

1

-1

1

Figura 5.21 - Efeitos principais dos parâmetros ensaiados para o aço inoxidável com adição de
gás ozônio
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Efeitos Principais para Perda de massa
Dados médios

Temperatura

Concetração de hipoclorito de s

1,8

Média

1,6

1,4

1,2

1,0

-1

1

-1

1

Figura 5.22 - Efeitos principais dos parâmetros ensaiados para liga de cobre-níquel com adição
de hipoclorito de sódio

Efeitos Principais para Profundidade de penetração
Dados Médios

Temperatura

Concetração de hipoclorito de s

0,6

Média

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1
-1

1

-1

1

Figura 5.23 - Efeitos principais dos parâmetros ensaiados para o aço inoxidável com adição de
hipoclorito de sódio

As Figuras 5.20 e 5.21 corroboram o fato de que o efeito da temperatura é
significantemente superior ao efeito da concentração de ozônio para os dois metais
ensaiados. Por outro lado observando-se as Figuras 5.22 e 5.23, verifica-se que a
concentração de hipoclorito de sódio apresenta um efeito superior a temperatura nas
variáveis respostas.
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5.5

Determinação da taxa de corrosão nas condições ensaiadas
Visando determinar a taxa de corrosão nas condições normais de utilização,

foi determinada, inicialmente a taxa de corrosão nas condições ensaiadas. Essa
determinação foi desenvolvida através da aplicação da metodologia descrita nos itens
4.7, 4.8 e 4.9.
Inicialmente será desenvolvida uma análise envolvendo os dados de perda
de massa apresentados nas Tabelas 5.6, 5.7 e 5.8 correspondentes a corrosão
generalizada. A Tabela 5.13 apresenta os valores de perda de massa para os dados
médios, assim como seus respectivos desvios padrões para os ensaios realizados com
ozônio. A Tabela 5.14 mostra os valores para os corpos de prova de cobre nos
ensaios realizados com hipoclorito de sódio.
Tabela 5.13 - Valores dos parâmetros de ensaio e valores médios para os ensaios com adição de
gás ozônio

Perda de massa (g)

Temperatura
(oC)

Concentração de
Ozônio
(ppm)

Cobre-Níquel

Aço
Inoxidável

1

45

0,227

0,4858 ± 0,031397

0,0035 ± 0,000374

2

45

0,409

0,5970 ± 0,023067

0,0039 ±0,000417

3

65

0,227

1,5213 ± 0,041965

0,0049 ±0,000263

4

65

0,409

1,7616 ± 0,050744

0,0061 ±0,000310

Ensaio
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Tabela 5.14 - Valores dos parâmetros de ensaio e valores médios para os ensaios com adição de
hipoclorito de sódio – cobre-níquel

Ensaio

Temperatura
(oC)

Concentração de
Hipoclorito de
sódio
(ppm)

Perda de massa (g)

1

45

2,2 ppm

0,6961±0,1730

2

45

5,7 ppm

1,0276±0,0042

3

65

2,2 ppm

1,5806±0,0496

4

65

5,7 ppm

1,9956±0,06142

Para o cálculo das taxas de corrosão dos corpos de prova em cada um dos
quatro ensaios é aplicada a Equação 3.3, representada abaixo.

(mm/ano)

Neste cálculo são empregados os valores mostrados na Tabela 4.4 e o valor
da perda de massa, ΔW, determinado para cada ensaio. As Tabelas 5.15, 5.16 e 5.17
apresentam os valores calculados das taxas de corrosão.
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Tabela 5.15 - Valores das taxas de corrosão da liga de cobre-níquel para os ensaios realizados
com ozônio.

Ensaio

1

2

3

4

Temperatura
(oC)

Concentração de
Ozônio (ppm)

45

0,227

(-1)

(-1)

45

0,409

(-1)

(+1)

65

0,227

(+1)

(-1)

65

0,409

(+1)

(+1)

Perda de
massa (g)

Taxa de corrosão (mm/ano)
Média

Desvio Padrão

0,4858

1,133378

0,07325

0,5970

1,392809

0,053816

1,5213

3,549214

0,097905

1,7616

4,109837

0,118386

Tabela 5.16 - Valores das taxas de corrosão do aço inoxidável para os ensaios realizados com
ozônio.

Ensaio

1

2

3

4

Temperatura
(oC)

Concentração de
Ozônio (ppm)

45

0,227

(-1)

(-1)

45

0,409

(-1)

(+1)

65

0,227

(+1)

(-1)

65

0,409

(+1)

(+1)

Perda de
massa (g)

Taxa de corrosão (mm/ano)
Média

Desvio Padrão

0,4858

0,009125

0,000975

0,5970

0,010168

0,001087

1,5213

0,012775

0,000686

1,7616

0,015904

0,000808
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Tabela 5.17 - Valores das taxas de corrosão do cobre-níquel para os ensaios realizados com
hipoclorito de sódio.

Ensaio

Temperatura
(oC)

45
1

(-1)
45

2

(-1)
65

3

(+1)
65

4

(+1)

Taxa de corrosão (mm/ano)

Concentração de
Hipoclorito de
sódio (ppm)

Perda de
massa (g)

2,2
(-1)

0,6961

1,624086

0,009864

5,7
(+1)

1,0276

2,397492

0,403736

2,2
(-1)

1,5806

3,687657

0,115839

5,7
(+1)

1,9956

4,655766

0,143315

Média

Desvio
Padrão

Como esperado, as taxas de corrosão experimentadas pelo aço inoxidável
são muito inferiores àquelas experimentadas pela liga de cobre-níquel quando se
compara os dois materiais diferentes com a adição do mesmo método de controle, no
caso o ozônio. Comparando-se o comportamento da liga de cobre-níquel sob a ação
de ozônio e hipoclorito de sódio, tem-se que este último meio demostra-se mais
agressivo.
Para o cálculo das taxas de corrosão dos corpos de prova de aço inoxidável
com adição de hipoclorito de sódio, os quais sofreram corrosão por pites é utilizada a
Equação 3.4, reproduzida abaixo. Os dados de profundidade de penetração, x, são
apresentados na Tabela 5.9. Neste cálculo é utilizado um tempo de ensaios de 168
horas (7 dias). Os resultados da taxa de corrosão nas condições aceleradas do aço
inoxidável para os ensaios realizados com hipoclorito de sódio são apresentados na
Tabela 5.18.
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Tabela 5.18 - Valores das taxas de corrosão do aço inoxidável para os ensaios realizados com
hipoclorito de sódio.

Ensaio

5.6

Temperatura
(oC)

Concentração de
Hipoclorito de
sódio (ppm)

Profundidade
de
penetração
média
(mm)

Taxa de corrosão (mm/ano)
Média

Desvio
Padrão

1

45
(-1)

2,2
(-1)

0,096133

5,012667

0,56568

2

45
(-1)

5,7
(+1)

0,176633

9,210167

1,793361

3

65
(+1)

2,2
(-1)

0,432833

22,56917

3,118667

4

65
(+1)

5,7
(+1)

0,745233

38,8586

4,89398

Determinação do modelo de regressão
De posse dos dados da taxa de corrosão para cada uma das condições de

ensaios estudadas faz-se necessário determinar o modelo de regressão para se possa
encontrar as taxa de corrosão nas condições normais de aplicação do tratamento
químico. Para tal, utiliza-se o modelo de regressão apresentado na Equação 4.13 que
possui duas constantes: a energia de ativação Q e a constante exponencial p.
Para o cálculo da primeira é utilizada a Equação 4.8, na qual são utilizados
os valores médios dos ensaios 1 e 3 ou dos ensaios 2 e 4. A Tabela 5.19 mostra os
valores de Q calculados através desses ensaios para os dois metais ensaiados no
ensaio com ozônio e hipoclorito de sódio.
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Tabela 5.19 - Cálculo da energia de ativação, Q
Energia de ativação, Q (eV)
Cobre-Níquel

Aço inoxidável

com adição de

com adição de

hipoclorito de

hipoclorito de

sódio

sódio

0,156197

0,38068

0,69847

0,5023

0,20765

0,30809

0,66829

0,5161

0,181923

0,34439

0,68338

Cobre-Níquel

Aço inoxidável

com adição de

com adição de

ozônio

ozônio

1e3

0,5299

2e4
Média

Ensaios

Os resultados de energia de ativação apresentados para os quatro ensaios
analisados diferem de apenas cerca 5% para a liga de cobre-níquel com adição de
ozônio e para o aço inoxidável com adição de hipoclorito de sódio. Para aço
inoxidável com adição de ozônio a diferença é de aproximadamente 30%. Já para os
ensaios com corpos de prova de cobre-níquel e adição de hipoclorito a diferença dos
resultados é de cerca de 20%. Desta forma, pode-se aceitar que a energia de ativação
se mantém constante, praticamente inalterada, para a liga de cobre-níquel e adição de
ozônio e para o aço inoxidável com adição de hipoclorito de sódio. Já para o aço
inoxidável com adição de ozônio e para o cobre-níquel com adição de hipoclorito de
sódio houve uma alteração significativa. Essa alteração pode significar uma mudança
no mecanismo de falha, porém não é possível verificar essa mudança através dos
ensaios disponíveis. Os valores médios das energias de ativação serão utilizados nos
cálculos subsequentes.
No cálculo da constante exponencial p é utilizada a Equação 4.10, na qual
são utilizados os valores dos ensaios 1 e 2 ou dos ensaios 3 e 4. A Tabela 5.20
mostra os valores calculados de p.
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Tabela 5.20 - Cálculo da constante p
Constante p
Cobre-Níquel

Aço inoxidável

com adição de

com adição de

hipoclorito de

hipoclorito de

sódio

sódio

0,184104

0,4091

0,6390

0,2495

0,372675

0,2448

0,5707

0,3001

0,278389

0,3269

0,6049

Cobre-Níquel

Aço inoxidável

com adição de

com adição de

ozônio

ozônio

1e2

0,3506

3e4
Média

Ensaios

Serão considerados, nos próximos cálculos, os valores médios apresentados
nas Tabelas 5.19 e 5.20.
Aplicando-se as constantes ao modelo de regressão apresentado na Equação
4.13, obtêm-se as Equações 5.5 a 5.8 para o cobre-níquel com adição de ozônio, para
o aço inoxidável com adição de ozônio e para o cobre-níquel com adição de
hipoclorito de sódio, respectivamente.

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

(5.5)

(5.6)

(5.7)

(5.8)

139

Através dos modelos de regressão apresentados é possível determinar a taxa
de corrosão na condição de operação. Para isso é necessário o conhecimento das
condições ensaiadas, da taxa de corrosão, da temperatura e da concentração de
ozônio ou hipoclorito de sódio nas condições normais de operação. Este cálculo é
desenvolvido na sequência deste texto.

5.7

Determinação da taxa de corrosão nas condições normais de operação
Apresenta-se a seguir os resultados do sétimo passo da metodologia

proposta.
No item 4.10 foram estabelecidas as condições normais de operação
esperadas para o sistema de resfriamento da UHE utilizada como caso exemplo.
Essas condições são:



Temperatura: 28oC = 301,15 K
Concentração de ozônio: 0,3 ppm



Concentração de hipoclorito de sódio: 1 ppm

As taxas de corrosão operacionais calculadas através das Equações 5.5 a 5.8
são mostradas nas Tabelas 5.21 a 5.24. Os cálculos foram desenvolvidos
considerando todas as condições ensaiadas.
Tabela 5.21 - Taxa de corrosão nas condições normais de operação com adição de ozônio –
cobre-níquel

Temperatura
(oC)

Concentração de
ozônio (ppm)

Taxa de corrosão do
ensaio (mm/ano)

1

45

0,227

2

45

3
4

Ensaio

Média

Taxa de corrosão nas condições
normais de operação (mm/ano)
Média

Desvio padrão

1,133378

0,4263

0,027551

0,409

1,392809

0,4392

0,016968

65

0,227

3,549214

0,4392

0,012114

65

0,409

4,109837

0,4263

0,01228

0,4327

0,0172
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Tabela 5.22 - Taxa de corrosão nas condições normais de operação com adição de ozônio – aço
inoxidável

Temperatura
(oC)

Concentração
de ozônio
(ppm)

Taxa de corrosão do
ensaio (mm/ano)

1

45

0,227

2

45

3
4

Ensaio

Taxa de corrosão nas condições normais de
operação (mm/ano)
Média

Desvio padrão

0,009125

0,0068

0,000725

0,409

0,010168

0,0064

0,000686

65

0,227

0,012775

0,0064

0,000344

65

0,409

0,015904

0,0068

0,000345

0,0066

0,000500

Média

Tabela 5.23 - Taxa de corrosão nas condições normais de operação com adição de hipoclorito de
sódio – cobre-níquel

Temperatura
(oC)

Concentração de
hipoclorito de
sódio (ppm)

Taxa de corrosão do
ensaio (mm/ano)

1

45

2,2

2

45

3
4

Ensaio

Média

Taxa de corrosão nas condições
normais de operação (mm/ano)
Média

Desvio padrão

1,624086

0,6182

0,00375

5,7

2,397492

0,6685

0,11257

65

2,2

3,687657

0,6685

0,02099

65

5,7

4,655766

0,6182

0,01902

0,64334

0,03908
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Tabela 5.24 - Taxa de corrosão nas condições normais de operação com adição de hipoclorito de
sódio – aço inoxidável

Temperatura
(oC)

Concentração de
hipoclorito de
sódio (ppm)

Taxa de corrosão do
ensaio (mm/ano)

1

45

2,2

2

45

3
4

Ensaio

Taxa de corrosão nas condições
normais de operação (mm/ano)
Média

Desvio padrão

5,012667

0,05470

0,00617

5,7

9,210167

0,05650

0,01100

65

2,2

22,56917

0,05650

0,00781

65

5,7

38,8586

0,05470

0,00689

0,05560

0,00797

Média

A Tabela 5.24 apresenta os dados para taxa de corrosão do aço inoxidável
após um ano de operação. Como a taxa de corrosão com o aço inoxidável é
dependente do tempo apresenta-se a variação temporal da taxa de corrosão através da
Tabela 5.25 e da Figura 5.24.

Tabela 5.25 - Taxa de corrosão nas condições normais de operação para o aço
inoxidável em função do tempo de aplicação de hipoclorito de sódio

1
3
5
7
9
11

Taxa de corrosão
(mm/ano)
0,05560
0,02673
0,01901
0,01519
0,01285
0,01124

13
15

0,01006
0,00914

Tempo (anos)

Taxa de corrosão [mm/ano]

142

0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

5

10

15

20

tempo [anos]

Figura 5.24 - Taxa de corrosão nas condições normais de operação para o aço
inoxidável em função do tempo de aplicação de hipoclorito de sódio

A Figura 5.24 apresenta a taxa de corrosão em função do tempo. Esta taxa
pode ser expressa matematicamente através da Equação 5.9.

(5.9)

Visando determinar a profundidade de penetração acumulativa é
desenvolvida a integral temporal da Equação 5.9, obtendo-se assim a Equação 5.10.

(5.10)

A profundidade de penetração em função do tempo é apresentada na Figura
5.25. Nesta figura também é apresentada a profundidade de penetração no aço
inoxidável com a aplicação de ozônio, caracterizada por uma corrosão uniforme, ou
seja, com taxa de corrosão constante.
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Profundidade de penetração [mm]

0,45
0,4
0,35
0,3
Adição de Hipoclorito
de sódio (corrosão por
pites)

0,25
0,2
0,15

Adição de gás ozônio
(corrosão uniforme)

0,1
0,05
0
0

20

40

60

Tempo [anos]

Figura 5.25 - Comparação entre a profundidade de penetração com adição de ozônio e
hipoclorito de sódio para o aço inoxidável

Analisando-se o gráfico da Figura 5.25 pode-se concluir que a profundidade
de penetração no material pela aplicação de hipoclorito de sódio é superior a mesma
para aplicação de gás ozônio até ao menos 50 anos, tempo este muito raramente
alcançado por um trocador de calor em operação em um sistema de resfriamento de
uma UHE.
5.8

Cálculo da Probabilidade de Falha
Em concordância com a sétima etapa da metodologia proposta no estudo

anterior apresenta-se na Tabela 5.26 os resultados obtidos de taxa de corrosão.
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Tabela 5.26 - Taxas de corrosão para os dois metais ensaiados
Taxas de corrosão (mm/ano)
Tempo de

Aço Inoxidável

Cobre-

Cobre-Níquel

Aço

operação

(hipoclorito de

Níquel

Inoxidável

(anos)

sódio)

(hipoclorito

(gás ozônio)

de sódio)
1

0,05560

3

0,02673

5

0,01901

0,64334

0,4327

0,0066

7

0,01519

(constante)

(constante)

(constante)

9

0,01285

11

0,01124

Destaca-se que para a maior parte dos casos a taxa de corrosão é constante.
Somente para os corpos de prova de aço inoxidável tratados com hipoclorito de sódio
observa-se uma taxa de corrosão decrescente. Este fato pode ser explicado pelo
posicionamento dos corpos de prova em relação ao fluxo de água. Nos ensaios
apresentados o corpo de prova é montado paralelamente ao fluxo de água, desta
forma, acredita-se que com o aumento da profundidade do pite a taxa de corrosão
diminui devido a redução do fluxo de água no interior da perfuração.
5.8.1 Informações dos materiais, geométricas e operacionais dos sistemas
estudados.

Visando determinar a probabilidade de falha das tubulações dos trocadores de
calor em função da variação de espessura de suas paredes devido à corrosão. São
apresentados os principais dados dos materiais avaliados para os sistemas específicos
estudados.

5.8.1.1 Propriedades mecânicas dos materiais envolvidos

Os trocadores de calor do tipo radiadores possuem tubulações de troca para
térmica de cobre-níquel ASTM B-111, liga 706. Já os trocadores de calor do tipo
placa são constituídos de aço inoxidável ANSI 316.
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De acordo com Melchers (1999) os dados de limite de resistência dos
materiais seguem uma distribuição de probabilidades lognormal e possuem
tipicamente valores de coeficiente de variação típico igual a 0,1. Desta forma serão
utilizados nesse estudo os dados apresentados na Tabela 5.27.

Tabela 5.27 - Propriedades mecânicas do materiais ensaiadas com parâmetros da
distribuição lognormal
Cobre-níquel ASTM B-111, liga 706
Coeficiente de

Desvio

variação

Padrão

275

0,1

27,5

105

0,1

10,5

Média

Aço Inoxidável 316
Coeficiente de

Desvio

variação

Padrão

588

0,1

58,8

294

0,1

29,4

Média

Limite de resistência a
tração (MPa)

Limite de resistência
ao escoamento (MPa)



Pressão interna

Na modelagem estrutural desenvolvida nesse trabalho utilizou as pressões
internas apresentadas na Tabela 5.28.

Tabela 5.28 - Pressão interna máxima do sistema
Pressão interna (MPa)
Radiadores
(Cobre-Níquel)
Trocadores de calor de placa
(Aço inoxidável)

4

10

A escolha dos valores de pressão baseia-se nas informações obtidas em
documentações fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos reais utilizados na
UHE caso exemplo deste trabalho.
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Características geométricas

O modelamento proposto neste estudo define os elementos passiveis de
degradação como tubos cilíndricos. Desta forma, as características geométricas
utilizadas nos cálculos estruturais são tipicamente o raio médio e a espessura das
tubulações. Estas características, segundo Melchers (1999), são distribuídas
normalmente devido às características aleatórias inerentes ao processo de fabricação.
A Tabela 5.29, apresenta as principais características geométricas utilizadas.

Tabela 5.29 - Características geométricas do trocadores de calor

Raio (mm)
Espessura (mm)

Tubo de cobre-níquel

Tubo de aço inoxidável

(Radiadores)

(trocadores de calor de placas)

Média

Desvio Padrão

Média

Desvio Padrão

7,625

0,038333

2

0,2

1,3

0,096571

1,75

0,2

Os dados apresentados na Tabela 5.29 foram obtidos através de catálogos de
fabricantes e de informações obtidas através de desenhos técnicos fornecidos pela
UHE caso exemplo em visitas técnicas.

5.8.1.2 Variação da espessura em função do tempo de do tratamento químico.

Considerando os valores de espessura inicial e de taxa de corrosão pode-se
determinar a espessura final devido à redução de espessura anual. Estes dados são
apresentados na Tabela 5.30.
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Tabela 5.30 - Variação da espessura da tubulação em função do tempo de operação
Espessura da Tubulação (mm)

Tempo de operação
(anos)

Aço Inoxidável
(hipoclorito de
sódio)

Aço

Cobre-

Inoxidável

Níquel

(gás

(gás

ozônio)

ozônio)

Cobre-Níquel
(hipoclorito de
sódio)

0

1,75

1,75

1,3

1,3

1

1,5832

1,7434

0,8673

0,65666

2

1,539845

1,7368

0,4346

0,01332

3

1,509433

1,7302

0,0019

0

4

1,485222

1,7236

0

5

1,464776

1,717

6

1,446904

1,7104

1155

265,15

Tempo de operação até toda
espessura ser consumida

3,00

2,02

(anos)

No caso especifico da corrosão do aço inoxidável devido à adição de
hipoclorito de sódio a taxa de corrosão não segue uma taxa constante. Assim, para
esse caso especifico a espessura é modelada pela Equação 5.11.

(5.11)
onde,
e: espessura de parede da tubulação (mm)
t: tempo (anos)

A Tabela 5.30 também apresenta os valores em anos correspondentes ao tempo
necessário para que a parede da tubulação seja completamente consumida pelo
processo corrosivo. Analisando-se estes dados é possível concluir que as tubulações
de cobre serão afetadas de forma muito mais significativa que as tubulações
constituídas de aço inoxidável por ambos os tratamentos em um período de tempo
compatível com a vida operacional normal de um equipamento deste gênero. Porém
a falha do sistema pode ocorrer em tempos muito inferiores àqueles apresentados na
Tabela 5.30, visto que a redução da espessura pode causar o escoamento ou a ruptura
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da tubulação em tempos menores que os indicados. Desta forma é apresentada a
seguir a análise estrutural do problema.
5.8.2 Modelagem do problema estrutural

A modelagem por confiabilidade estrutural visa determinar a probabilidade
de falha de trocadores de calor em função do tempo devido à elevação do processo
corrosivo pela aplicação de substancias químicas. Para tal deve-se determinar a
função de desempenho do sistema conforme apresentado no item 3.5. A função de
desempenho pode ser determinada através da Equação 3.16, reproduzida abaixo:

Assim para se determinar a função desempenho de um sistema deve-se
determinar a distribuição probabilística da tensão de resistência e da tensão de
solicitação do mesmo. Estas tensões são detalhadas na sequência deste texto.
Conforme discutido no item 3.5.6 a resistência mecânica do material pode
ser igualada ao limite de escoamento do material, adotando-se com critério de falha o
escoamento, assim pode-se afirmar que
Quanto à solicitação mecânica utiliza-se no equacionamento a Equação
3.28, conforme já discutido no item 3.5.5. Assim a solicitação pode ser expressa pela
Equação 5.12.

(5.12)
A função desempenho para o sistema em estudo é apresentada na Equação
5.13.
(5.13)

Considerando as tensões de escoamento como uma distribuição lognormal,
o raio e a espessura como distribuídos normalmente e a pressão como um valor
constante, p. Pode-se determinar o valor de Z a partir de uma simulação de Monte
Carlo, conforme descrito no item 3.5.3. Assim são escolhidos valores aleatórios
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distribuídos conforme sua distribuição especifica para a probabilidade de ocorrência
de um dado parâmetro e através da inversa da distribuição escolhida são encontrados
valores aleatórios da grandeza em questão. Vale ressaltar que estes valores aleatórios
apresentam uma distribuição normal e possuem uma amplitude total de 0 a 1.
A Tabela 5.31 sumariza os parâmetros em questão, bem como a distribuição
de probabilidade adotada para cada um deles.

Tabela 5.31 - Grandezas usadas na modelagem estrutural e suas distribuições.

Tubo de cobre-níquel

Tubo de aço inoxidável

(Radiadores)

(trocadores de calor de placas)

Desvio

Média
Limite

Padrão

Distribuição

Média

Desvio
Padrão

Distribuição

de

resistência ao
escoamento

105

10,5

Log-normal

294

0,1

Log-normal

7,625

0,038333

Normal

2

0,2

Normal

1,3

0,096571

Normal

1,75

0,2

Normal

(MPa)

Raio (mm)

Espessura
Inicial (mm)

Pressão
(Mpa)

4

Constante

10

Constante

Esses valores de média e desvio padrão são aplicadas a funções inversas
para distribuições de probabilidade pertinentes. Este procedimento é exemplificado
através da Figura 5.26 para o raio da tubulação de aço inoxidável, mas pode ser
aplicado a qualquer variável envolvida no estudo.
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PR(.)
1,0

0,792

Distribuição Normal:

μR = 2 mm
σR = 0,2 mm

0

2,1627

R

Figura 5.26 - Determinação da inversa da distribuição

Na Figura 5.26 apresenta-se o gráfico que exemplifica o procedimento de
aleatorização característica das simulações de Monte Carlo. Pode-se verificar que a
grandeza raio possui uma média igual a 2 mm e um desvio padrão correspondente a
0,2. A partir do numero aleatório 0,792 é encontrado o valor do raio correspondente
a probabilidade de ocorrência dentro da distribuição normal de 0,792. Este valor
corresponde a 2,1627 mm.
Este procedimento é executado para milhares de números aleatórios de
forma a de obter um conjunto de possíveis dados das grandezas em questão. A
Tabela 5.32 apresenta uma amostra dos cálculos executados através da simulação de
Monte Carlo. A Tabela 5.32 representa um exemplo de simulação com apenas 20
simulações. Considera-se uma espessura média de 0,3 mm, caracterizando um
processo avançado de degradação por corrosão proveniente da adição de tratamentos
químicos.
Na Tabela 5.32 as três colunas de números aleatórios são geradas
independentemente para o cálculo da tensão de escoamento, para o raio e para
espessura, respectivamente, conforme procedimento descrito anteriormente e
exemplificado na Figura 5.26.
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Tabela 5.32 - Cálculo da probabilidade de falha
Probabilidade

Limite de escoamento
(Mpa)
Aleatório 1 Aleatório 2 Aleatório 3
0,837444

0,498087

0,590247

0,164857

0,961918

0,392707

0,216939

0,663599

Número de
Resistencia, R Solicitação, S
Probabilidade
Z = R - S Iterações, N
(MPa)
(MPa)
de falha
Espessura (mm)

Calculo da solicitação
Raio (m)

115,332056

7,621344577

0,313690755

115,3321

97,1829

18,14915

1

0,308574

94,7657424

8,977207505

0,270006211

94,76574

0,479324

102,1411725

7,028288608

0,296889029

102,1412

132,9926

-38,2269

2

0,50

94,69247

7,448706

3

0,33

0,18884

0,036487

109,4342044

6,952337553

0,192420615

109,4342

144,5238

-35,0896

4

0,50

0,263122

0,423113

0,560086

98,34561534

7,477123023

0,309071171

98,34562

96,76895

1,576667

5

0,40

0,311005

0,554503

0,999627

99,82346384

0,544134

0,766976

0,394999

106,1639568

7,729497054

0,50233586

99,82346

61,54844

38,27502

6

0,33

8,180805173

0,284021135

106,164

115,214

-9,05008

7

0,43

0,620464

0,58453

0,665323

108,2203529

7,78779051

0,325622026

108,2204

95,66663

12,55372

8

0,38

0,211412

0,966481

0,431244

96,58393488

9,021460606

0,289607533

96,58393

124,6026

-28,0186

9

0,44

0,572793

0,13743

0,88807

106,9266321

6,792397568

0,372979628

106,9266

72,8447

34,08193

10

0,40

0,524919

0,962655

0,309224

105,6562953

8,984050267

0,270116849

105,6563

133,0395

-27,3832

11

0,45

0,538617

0,303015

0,541929

106,017979

7,231742593

0,306317636

106,018

94,43456

11,58342

12

0,42

0,006621

0,541893

0,097892

78,98935135

7,705217854

0,222380652

78,98935

138,5951

-59,6058

13

0,46

0,798581

0,902032

0,729315

113,7838981

8,611078922

0,336644615

113,7839

102,3166

11,46735

14

0,43

0,378789

0,295022

0,959644

101,7590299

7,214185144

0,40479385

101,759

71,2875

30,47153

15

0,40

0,491763

0,636602

0,660528

104,7831969

7,89141118

0,324834349

104,7832

97,17459

7,608607

16

0,38

0,555667

0,095273

0,962476

106,4699256

6,626915511

0,406810254

106,4699

65,15977

41,31016

17

0,35

0,364815

0,747006

0,943234

101,3710093

8,132137134

0,394951171

101,371

82,36094

19,01007

18

0,33

0,334339

0,348928

0,956015

100,5063756

7,32898569

0,402372435

100,5064

72,85773

27,64864

19

0,32

0,809925

0,027486

0,362113

114,2140461

6,161683507

0,278830954

114,214

88,39311

25,82094

20

0,30

𝑃𝑓

𝑁 𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑍(𝑥)
𝑁
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A partir dos dados das grandezas envolvidas são determinadas a resistência e a
solicitação para cada um dos dados encontrados através dos números aleatórios. Com os
valores aleatorizados da resistência e da solicitação é encontrado o valor da função de
desempenho, Z. Caso esse valor seja positivo a tubulação encontra-se em estado de
operação normal, mas caso o valor seja negativo a tubulação encontra-se em estado de
falha.
Este procedimento é repetido o número suficiente de vezes para que o sistema
convirja para um valor real de probabilidade de falha. Para tal, utiliza-se para calcular a
probabilidade de falha a Equação 3.24.
A Figura 5.27 mostra como varia a probabilidade de falha calculada para a
expansão dos dados disponíveis na Tabela 5.32. Neste caso a probabilidade de falha
inicialmente oscila de forma acentuada, porém está converge para um valor finito, após
cerca de 5000 simulações. Neste exemplo, a probabilidade de falha converge para
0,46204, ou seja, aproximadamente 46% de probabilidade de falha.

Figura 5.27 - Simulações por Monte Carlo para obtenção da probabilidade de falha

A simulação de Monte Carlo representada pela Figura 5.27 é reproduzida pra
os dois materiais com os dois tratamentos estudados utilizando-se dos dados específicos
apresentados na Tabela 5.31 e variando-se a espessura da tubulação de forma a simular
o processo corrosivo. Os resultados são apresentados na sequencia nas Tabelas 5.33 a
5.36 e nas Figuras 5.28 e 5.29.
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Tabela 5.33 – Cálculo da probabilidade de falha em função do tempo de aplicação de gás
ozônio para os radiadores de liga de cobre níquel
Tempo
(meses)
0
6
12
15
18
21
24
27
30
31
32

Espessura
(mm)
1,3
1,0837
0,8673
0,7591
0,6510
0,5428
0,4346
0,3264
0,2183
0,1822
0,1461

Probabilidade
de Falha
0
0
0,0008
0,0019
0,0047
0,0159
0,0737
0,3335
0,8955
0,9811
1

Figura 5.28 - Probabilidade de falha em função do tempo de aplicação de gás ozônio para
os radiadores de liga de cobre níquel

Avaliando-se o gráfico da Figura 5.28 pode-se perceber que após
aproximadamente 20 meses a probabilidade de falha cresce rapidamente alcançando
valores próximos de 100% após 30 meses do inicio da operação. Desta forma
recomenda-se, caso seja instalado o tratamento com o gás ozônio que procedimentos de
manutenção ou inspeção nos radiadores sejam intensificados após 20 meses de
operação.

154

Tabela 5.34 - Cálculo da probabilidade de falha em função do tempo de aplicação de hipoclorito de
sódio para os radiadores de liga de cobre níquel
Tempo (meses)

Espessura (mm)

Probabilidade de Falha

0
6
12
15

1,3
0,97833
0,65666
0,495825

0
0
0,004349459
0,030275942

18
19
20
21
22
23

0,33499
0,2813783
0,2277667
0,174155
0,1205433
0,0669317

0,299941802
0,56354298
0,857638681
0,989092545
0,999966644
1

Figura 5.29 - Probabilidade de falha em função do tempo de aplicação de hipoclorito de
sódio para os radiadores de liga de cobre níquel

Ainda em relação aos radiadores, caso seja aplicado o tratamento com
hipoclorito de sódio o tempo no qual se recomenda o inicio da intensificação de ações
de manutenção ou inspeção é de aproximadamente 15 meses e após aproximadamente 2
meses os radiadores apresentam probabilidade de falha aproximadamente 100%.
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Tabela 5.35 - Cálculo da probabilidade de falha em função do tempo de aplicação de gás
ozônio para os trocadores de placa de aço inoxidável

Tempo
(anos)
0
100
200
220
230
250
255
257
259
261
262

Espessura
(mm)
1,75
1,09
0,43
0,298
0,232
0,1
0,067
0,0538
0,0406
0,0274
0,0208

Probabilidade
de Falha
0
0
0
0
0,00038
0,08164
0,53680
0,84837
0,99930
0,99997
1

Tabela 5.36 - Cálculo da probabilidade de falha em função do tempo de aplicação de
hipoclorito de sódio para os trocadores de placa de aço inoxidável

Tempo
(meses)
0
100
800
900
1000
1050
1100
1110

Espessura
(mm)
1,75
0,97578
0,20157
0,13956
0,08200
0,05465
0,02816
0,076458

Probabilidade
de Falha
0
0
0,00078
0,007718
0,244704
0,831121
0,999967
1

A partir das Tabelas 5.35 e 5.36 pode-se concluir que a aplicação de gás ozônio
ou hipoclorito de sódio no sistema não causa impactos no prazo operacional dos
trocadores de calor tipo placa fabricados em aço-inoxidável. A probabilidade de falha
associada à aplicação dos dois tratamentos estudados é igual a zero para tempos
operacionais típicos de um equipamento deste tipo que raramente passa de vinte anos
em condições normais de utilização. Dessa forma, pode se concluir que a adição dos
tratamentos estudados não afeta a vida operacional dos trocadores de calor do tipo
placas.
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Desta forma, encerra-se aqui a aplicação do método propostos, cujo objetivo
era apresentar uma metodologia para subsidiar a comparação da aplicação dos dois
métodos de controle do mexilhão dourado estudados através da variação da
probabilidade de falha em função do tempo, cujos resultados foram apresentados nas
Tabelas 5.34 a 5.37 e nas Figuras 5.28 e 5.29.
Apresenta-se a seguir as principais conclusões deste trabalho e as
recomendações para trabalhos futuros.

157

6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
6.1

Conclusões Finais

Visando a comparação de diferentes métodos de controle da incrustação por
mexilhão dourado a partir da avaliação da taxa de degradação dos materiais que
constituem os sistemas de resfriamento de uma UHE foi proposta uma metodologia de
análise baseada na construção de um circuito de ensaio para realização dos ensaios
acelerados de corrosão. Este metodologia mostrou-se eficaz na avaliação da taxa de
corrosão de diferentes materiais e com adição de diferentes tratamentos químicos.
Foram realizados neste trabalho ensaios com a adição de ozônio e hipoclorito de sódio e
analisadas a liga cobre-níquel 90/10 e aço inoxidável 316L, tipicamente empregados na
fabricação de trocadores de calor utilizados em hidrogeradores.
Foi possível determinar as taxas de corrosão nas condições aceleradas através
da perda de massa ou da medição direta da profundidade de penetração dos pites dos
corpos de prova ensaiados. Além disso, observou-se que o circuito pode ser utilizado
para avaliação de qualquer outro método químico de controle da incrustação.
Durante o planejamento dos ensaios acelerados utilizou-se os conceitos de
planejamento de experimentos fatoriais. Estes se mostraram bastante adequados para o
planejamento dos diversos níveis de solicitação de temperatura e concentração de
ozônio e hipoclorito de sódio. Através dessa metodologia foi possível variar os níveis de
solicitação, de forma que apenas um fator foi alterado de um ensaio para o outro,
facilitando assim a comparação da influência de cada fator isoladamente para a variável
resposta, no caso a taxa de corrosão.
Para o caso do ozônio, analisando os resultados dos ensaios fatoriais foi
possível determinar que, para amplitude de variação dos fatores estudados, a
temperatura mostrou-se mais influente que a concentração de ozônio, ou seja, a taxa de
corrosão apresenta valores maiores ao se alterar a temperatura do nível de solicitação -1
para +1, mantida a concentração de ozônio constante, em relação à mesma variação do
nível de concentração de ozônio, quando mantida a temperatura constante. Já para o
caso dos ensaios com adição de hipoclorito de sódio a concentração deste mostrou-se
um fator mais influente que a temperatura.
Durante a análise dos resultados foi assumido que a corrosão é tipicamente
uniforme para os ensaios com adição de ozônio. Este fato foi comprovado para o

158

período de tempo ensaiado através de uma análise visual e através de análise por
microscopia eletrônica de varredura, conforme apresentado no item 5.2.
Para os ensaios com hipoclorito de sódio os corpos de prova de aço inoxidável
apresentaram presença de corrosão localizada do tipo pite. Já os corpos de prova
constituídos da liga de cobre–níquel não apresentaram pites assumindo-se assim
corrosão uniforme.
Comparando-se os resultados obtidos com adição de ozônio para taxa de
corrosão nas condições normais de operação foi possível concluir, como era esperado,
que a taxa de corrosão na liga de cobre-níquel apresentou níveis muito maiores que para
o aço inoxidável, da ordem de 65 vezes maior.
Para os resultados obtidos com a adição de hipoclorito de sódio a diferença
encontrada é ainda maior e o impacto sobre os radiadores constituídos de uma liga de
cobre-níquel apresentou-se da ordem 1000 vezes maior que o impacto sobre os
trocadores de calor construídos em aço inoxidável. Este fato faz com que a maior
prioridade seja dada para os radiadores da UHE usada como caso exemplo.
Ao avaliar o tratamento com adição de hipoclorito de sódio é possível concluir
que os corpos de prova da liga cobre-níquel apresentaram corrosão uniforme com uma
taxa de corrosão cerca de 50% maior que quando adicionado gás ozônio. A taxa de
corrosão nas condições normais de operação para adição de ozônio foi determinada em
0,4327 mm/ano enquanto que para adição de hipoclorito de sódio está em 0,6433
mm/ano.
Quanto aos corpos de prova de aço inoxidável o comportamento, de acordo
com o mecanismo de corrosão, se modificou de um tratamento para o outro. Com
adição de ozônio verificou-se uma corrosão uniforme e com adição de hipoclorito os
corpos de prova apresentaram corrosão por pites. No modelo utilizado para corrosão por
pites a taxa de corrosão diminui com o tempo. Porém, apesar da diminuição, ao longo
do tempo a taxa de corrosão com a aplicação de hipoclorito de sódio ainda é maior que
com aplicação de ozônio para tempos superiores a 50 anos como mostra a Figura 5.25.
A taxa de corrosão somente seria maior para a adição de ozônio que para o hipoclorito
em um tempo superior a 127 anos, tempo este impraticável para vida de trocadores de
calor.
Visando auxiliar na determinação da melhor opção para o combate à
incrustação por mexilhão dourado apresentou-se neste estudo uma metodologia para
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determinação da probabilidade de falha de uma tubulação em contato com a água
submetida a determinado tratamento químico.
A análise aqui apresentada baseia-se no prévio conhecimento do perfil de
degradação do material, ou seja, do comportamento da taxa de corrosão em função do
tempo.
Para determinação da probabilidade de falha a partir das taxas de corrosão dos
materiais estudados foram levados em consideração fatores geométricos e operacionais,
tais como o raio da tubulação, a espessura de parede e a pressão interna da tubulação.
Como fator de resistência utilizou-se o limite de tensão de escoamento do material.
Dessa forma foi possível determinar a função de desempenho do sistema sob as
condições estudadas.
A partir da função de desempenho utilizou-se o método de Monte Carlo para
determinação da probabilidade de falha. Este método mostrou-se adequado para
modelar a variação da probabilidade de falha em função do tempo de aplicação do
tratamento especifico e consequente variação de espessura de parede da tubulação.
Os resultados de probabilidade, quando se analisou o efeito dos dois
tratamentos estudados na parede interna dos trocadores de calor de placas, constituídos
de aço inoxidável ANSI 316, apresentaram-se bastante otimistas, já que para ambos os
tratamentos a probabilidade de falha é nula para tempos operacionais inferiores a 200
anos. A partir desta constatação, prevê-se que tanto o tratamento com hipoclorito de
sódio com e o tratamento baseado na aplicação de gás ozônio não comprometem a vida
operacional dos trocadores de calor de placas, cuja vida operacional média geralmente é
inferior a 10 anos.
Por outro lado, o impacto sobre os radiadores é maior com a aplicação de
ambas as substâncias químicas. Para o caso da aplicação de gás ozônio o processo de
falha inicia-se após cerca de 20 meses de operação conforme pode ser observado no
gráfico da Figura 5.28. A probabilidade de falha aumenta rapidamente e após 32 meses
é possível afirmar que 100% dos radiadores estão em estado de falha. Com a aplicação
do hipoclorito de sódio o processo de falha ocorre mais precocemente, após
aproximadamente 15 meses de operação. Dessa forma, a análise das equipes de
manutenção fica focada principalmente nos radiadores, já que para os trocadores de
calor de placas a probabilidade de falha é nula para o período operacional desses
equipamentos.
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Através dos resultados apresentados nesse trabalho pode-se concluir que do
ponto de vista da degradação causada ao sistema, o gás ozônio é mais indicado para o
tratamento dos sistemas estudados.

6.2

Discussão sobre o aparato experimental

Como conclusões secundárias deste trabalho apresenta-se a análise da
montagem do aparato experimental. Dessa forma, são apresentadas a seguir algumas
discussões relevantes.
Destaca-se que muitas dificuldades foram encontradas na montagem do aparato
experimental, principalmente na determinação da capacidade do gerador de ozônio. O
modelo C20 da marca Ozonic mostrou-se muito aquém de capacidade máxima de
produção informada pelo fabricante. Assim, foi necessária a inserção na metodologia de
um sistema de medição da vazão mássica real deste equipamento. Esta metodologia foi
apresentada no item 4.4.1 e demonstrou que o equipamento não atendia suas
especificações técnicas.
Destaca-se a importância de uma análise laboratorial ser executada
previamente à instalação do sistema de injeção de ozônio na aplicação real. Desta forma
poderão ser observados quais materiais serão mais afetados pela injeção de ozônio na
água circundante no sistema de resfriamento dos hidrogeradores.
O aparato experimental foi projetado para avaliar a degradação dos materiais
metálicos estudados. Consequentemente, na sua construção foi evitado ao máximo o uso
de outros materiais metálicos, utilizando diversos componentes poliméricos. Logo nos
primeiros ensaios foi possível detectar uma crescente deterioração desses materiais
poliméricos, especialmente nos anéis de vedação. Este estudo não tem por objetivo
analisar esses materiais, porém cabe a seguinte observação: antes de iniciar um
tratamento com ozônio deve-se verificar cuidadosamente a resistência dos materiais de
vedação da UHE caso exemplo com relação ao ozônio. A adição de hipoclorito de sódio
não causou impacto aparente sobre as vedações durante os ensaios.
Ressalta-se que as taxas de corrosão obtidas nestes experimentos representam
valores limitantes superiores para o processo de degradação esperado no sistema de
resfriamento do hidrogerador. Tal fato está associado ao uso de água destilada no
circuito experimental, ou seja, um fluido livre de qualquer material orgânico, que é
utilizado como base para adição de produtos químicos que são usados para o controle da
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incrustação por mexilhão-dourado. O uso de água destilada garante o controle do
processo de forma a avaliar somente o efeito da temperatura e concentração.
6.3

Recomendações para Trabalhos Futuros

O presente trabalho limita-se a fornecer as informações sobre a degradação do
material. Assim sugere-se primeiramente que seja executado um estudo com outras
variáveis que envolvem um processo de decisão completo. Tais variáveis são, por
exemplo, custo de instalação, custo de operação, impactos ambientais, entres outros.
Neste trabalho, foram avaliados dois materiais selecionados por serem os
principais constituintes dos radiadores e trocadores de calor tipo placa, porém existem
diversos outros materiais que estariam em contato com a água submetida ao tratamento
químico. Outros materiais metálicos podem ser ensaiados de forma a comparar e avaliar
sua criticidade em relação aos materiais estudados nesse trabalho. Dentre os materiais
metálicos que podem ser avaliados destaca-se o aço carbono das tubulações e válvulas
do sistema de resfriamento da UHE.
Além dos materiais metálicos sugere-se também que seja realizado um estudo
de compatibilidade do tratamento com os demais materiais, principalmente os materiais
poliméricos das vedações. Durante os ensaios com a adição de ozônio observou-se a
degradação desses materiais.
Destaca-se também que a metodologia proposta e o aparato experimental são
projetados para ensaiar a degradação de qualquer material metálico sob a ação qualquer
substância química sólida, liquida ou gasosa adicionada à água. Desta forma, sugere-se
a aplicação da metodologia para outros tratamentos químicos, como por exemplo, cloro
gás.
Nos ensaios avaliados foram alterados, com o fim de acelerar o processo de
corrosão, a temperatura da água e a concentração da espécie química estudada, porém o
circuito é projetado para que a vazão seja alterada de 0 a 12 m3.h-1. Podem ser feitos
ensaios que levem em consideração outro nível de vazão complementando o ensaio
executado e assim será possível determinar a influencia da velocidade de fluxo no
processo. Este estudo é importante para avaliar quais regiões do sistema de resfriamento
estão mais sujeitas a corrosão por apresentarem velocidades de fluxo diferentes.
O presente estudo foi realizado utilizando água destilada devido à
impossibilidade de se construir o circuito experimental próximo as margens do
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reservatório utilizado como caso exemplo. Desta forma, sugere-se que a mesma
metodologia seja aplicada utilizando água do reservatório de uma usina real de forma a
comparar os resultados com os apresentados nesse trabalho e assim avaliar a influencia
da matéria orgânica presente no reservatório sobre o processo corrosivo associado com
adição de um tratamento químico.
Este estudo foi desenvolvido de forma preliminar à aplicação do método de
controle visando avaliar os possíveis impactos sobre o sistema real. Uma vez escolhido
qual o método de controle e aplicado no sistema real é possível avaliar a corrosão dos
tubos do radiador e do trocador de calor do tipo placas após os períodos de tempo
operacionais e comparar com os resultados aqui apresentados a fim de validar o modelo.
E, finalmente, sugere-se que, de posse das curvas de probabilidade de falha em
função do tempo, seja desenvolvido um estudo de planejamento de manutenção,
selecionando-se as corretas politicas de manutenção, aperfeiçoar a inspeção sobre o
equipamento e desenvolver uma gestão de sobressalente otimizada.
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APÊNDICE 1 - Modos de Falha do Sistema de Resfriamento do Óleo
dos Mancais
1. Sistema de Resfriamento do Óleo dos Mancais
1.1. Controle de circulação de Água de Resfriamentos
1.1.1.




Contaminação da Água de Resfriamento
Excesso de Água de Resfriamento
Insuficiência de Água de Resfriamento

1.1.2.







Água de Resfriamento

Tubulações de Água de Resfriamento

Entupimento das Tubulações de Água de Resfriamento
Corrosão interna das Tubulações de Água de Resfriamento
Degradação da fixação das Tubulações de Água de Resfriamento
Incompatibilidade eletromagnética das Tubulações de Água de Resfriamento
Perda de estanqueidade e vedação das Tubulações de Água de Resfriamento
Corrosão externa das Tubulações de Água de Resfriamento

1.1.2.1.

Juntas das Tubulações de Resfriamento

 Degradação da fixação das Juntas das Tubulações de Resfriamento
 Degradação do material das Juntas das Tubulações de Resfriamento
 Perda de estanqueidade das Juntas das Tubulações de Resfriamento
 Fadiga do Material das Juntas das Tubulações de Resfriamento
 Perda de pressão na conexão nas Juntas das Tubulações de Resfriamento
1.1.3.








Perda de estanqueidade das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de
Água
Entupimento das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Degradação da fixação das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Excesso de corrosão das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Degradação do material das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de
Água
Fechamento incorreto das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Impossibilidade de operação das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de
Água

1.1.4.



Válvulas e Registros de Circulação de Água

Quadro de Controle de Resfriamento

Excesso de umidade no Quadro de Controle de Resfriamento
Degradação do isolamento do Quadro de Controle de Resfriamento
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Degradação da refrigeração do Quadro de Controle de Resfriamento
Mau funcionamento do Quadro de Controle de Resfriamento
Deformação mecânica do Quadro de Controle de Resfriamento
Excesso de temperatura no Quadro de Controle de Resfriamento
Corrosão do Quadro de Controle de Resfriamento
Degradação da fixação do Quadro de Controle de Resfriamento
Falta de estanqueidade do Quadro de Controle de Resfriamento
Conexões folgadas no Quadro de Controle de Resfriamento
Erro operacional no Quadro de Controle de Resfriamento

1.2. Trocadores de Calor de Resfriamento a Água











Entupimento dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Oxidação interna dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Sujeira e depósitos sólidos na superfície dos Trocadores de Calor de Resfriamento a
Água
Oxidação externa dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Nível excessivo de água nos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Nível insuficiente de água nos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Perfuração dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Deformação mecânica dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Degradação da fixação dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Perda de estanqueidade ou vedação dos Trocadores de Calor de Resfriamento a
Água

1.3. Controle de circulação de Óleo dos Mancais
1.3.1.




Contaminação do Óleo dos Mancais
Excesso de Óleo dos Mancais
Insuficiência de Óleo dos Mancais

1.3.2.







Óleo dos Mancais

Tubulações de Óleo dos Mancais

Entupimento das Tubulações de Óleo dos Mancais
Corrosão interna das Tubulações de Óleo dos Mancais
Degradação da fixação das Tubulações de Óleo dos Mancais
Incompatibilidade eletromagnética das Tubulações de Óleo dos Mancais
Perda de estanqueidade e vedação das Tubulações de Óleo dos Mancais
Corrosão externa das Tubulações de Óleo dos Mancais

1.3.2.1.

Juntas das Tubulações de Óleo dos Mancais

 Degradação da fixação das Juntas das Tubulações de Óleo dos Mancais
 Degradação do material das Juntas de Óleo dos Mancais
 Perda de estanqueidade das Juntas de Óleo dos Mancais
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Fadiga do Material das Juntas de Óleo dos Mancais
Perda de pressão na conexão nas Juntas de Óleo dos Mancais

1.3.3.












Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais

Degradação da fixação das Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais
Vazão insuficiente nas Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais
Pressão excessiva nas Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais
Impossibilidade de operação das Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais
Excesso de vibração nas Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais
Falha do sistema de automação das Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais
Perda de vedação e estanqueidade das Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais
Perda de isolamento das Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais
Pressão insuficiente nas Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais
Deficiência de lubrificação das Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais
Desgaste mecânico das Bombas de Circulação de Óleo dos Mancais

1.3.3.1. Juntas e Conexões das Bombas de Óleo
 Perda de estanqueidade nas Juntas e Conexões das Bombas de Óleo
 Perda de pressão na conexão nas Juntas e Conexões das Bombas de Óleo
 Degradação do material das Juntas e Conexões das Bombas de Óleo
 Fadiga do Material das Juntas e Conexões das Bombas de Óleo
 Degradação da fixação das Juntas e Conexões das Bombas de Óleo
1.3.3.2. Mancais das Bombas de Óleo dos Mancais
 Desgaste mecânico dos Mancais das Bombas de Óleo dos Mancais
 Lubrificação inadequada dos Mancais das Bombas de Óleo dos Mancais
 Lubrificação insuficiente dos Mancais das Bombas de Óleo dos Mancais
 Degradação da fixação dos Mancais das Bombas de Óleo dos Mancais
1.3.3.3. Relé de Subtensão dos Motores das Bombas de óleo dos Mancais
 Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Subtensão dos Motores das
Bombas de óleo dos Mancais
 Degradação da ventilação do Relé de Subtensão dos Motores das Bombas de óleo
dos Mancais
 Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Subtensão dos Motores das
Bombas de óleo dos Mancais
 Desajuste do limite de atuação do Relé de Subtensão dos Motores das Bombas de
óleo dos Mancais
 Degradação do isolamento do Relé de Subtensão dos Motores das Bombas de óleo
dos Mancais
1.3.4.
Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
 Perda de estanqueidade das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
 Entupimento das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
 Degradação da fixação das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
 Excesso de corrosão das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
 Degradação do material das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
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Desajuste do fechamento das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de
Óleo
Fechamento indevido das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
Impossibilidade de operação das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de
Óleo

1.3.5.
Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
 Mau contato elétrico nos componentes e fiação da Alimentação de Energia Auxiliar
para Resfriamento
 Falta de Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
 Subtensão na Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
 Excesso de harmônicos na Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
 Incompatibilidade eletromagnética na Alimentação de Energia Auxiliar para
Resfriamento
 Sobretensão na Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
 Degradação do isolamento da fiação e componentes da Alimentação de Energia
Auxiliar para Resfriamento

1.3.6.












Quadro de Controle de Circulação de Óleo dos Mancais

Excesso de umidade no Quadro de Controle de Circulação de Óleo dos Mancais
Degradação do isolamento do Quadro de Controle de Circulação de Óleo dos
Mancais
Degradação da refrigeração do Quadro de Controle de Circulação de Óleo dos
Mancais
Mau funcionamento do Quadro de Controle de Circulação de Óleo dos Mancais
Deformação mecânica do Quadro de Controle de Circulação de Óleo dos Mancais
Excesso de temperatura no Quadro de Controle de Resfriamento
Corrosão do Quadro de Controle de Circulação de Óleo dos Mancais
Degradação da fixação do Quadro de Controle de Circulação de Óleo dos Mancais
Falta de estanqueidade do Quadro de Controle de Circulação de Óleo dos Mancais
Conexões folgadas no Quadro de Controle de Circulação de Óleo dos Mancais
Erro operacional no Quadro de Controle de Circulação de Óleo dos Mancais

1.4. Controle do Resfriamento
1.4.1.




Perda de estanqueidade e vedação dos Eletrodutos do Sistema de Resfriamento
Degradação da fixação dos Eletrodutos do Sistema de Resfriamento
Incompatibilidade eletromagnética dos Eletrodutos do Sistema de Resfriamento

1.4.2.




Eletrodutos do Sistema de Resfriamento

Quadro de Controle de Circulação de Água

Excesso de temperatura no Quadro de Controle de Circulação de Água
Deformação mecânica do Quadro de Controle de Circulação de Água
Erro operacional no Quadro de Controle de Circulação de Água
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Mau funcionamento do Quadro de Controle de Circulação de Água
Excesso de umidade no Quadro de Controle de Circulação de Água
Degradação do isolamento do Quadro de Controle de Circulação de Água
Corrosão do Quadro de Controle de Circulação de Água
Falta de estanqueidade do Quadro de Controle de Circulação de Água
Degradação da fixação do Quadro de Controle de Circulação de Água
Degradação da refrigeração do Quadro de Controle de Circulação de Água
Conexões folgadas no Quadro de Controle de Circulação de Água
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APÊNDICE 2 - Modos de Falha do Sistema de Resfriamento do
Gerador
A seguir são apresentadas as listagens dos modos de falha dos principais
componentes do sistema de resfriamento do gerador.

2. Sistema de Resfriamento do Gerador
2.1. Controle de circulação de Água de Resfriamentos
2.1.1.




Contaminação da Água de Resfriamento
Excesso de Água de Resfriamento
Insuficiência de Água de Resfriamento

2.1.2.







Água de Resfriamento

Tubulações de Água de Resfriamento

Entupimento das Tubulações de Água de Resfriamento
Corrosão interna das Tubulações de Água de Resfriamento
Degradação da fixação das Tubulações de Água de Resfriamento
Incompatibilidade eletromagnética das Tubulações de Água de Resfriamento
Perda de estanqueidade e vedação das Tubulações de Água de Resfriamento
Corrosão externa das Tubulações de Água de Resfriamento

2.1.2.1.

Juntas das Tubulações de Resfriamento

 Degradação da fixação das Juntas das Tubulações de Resfriamento
 Degradação do material das Juntas das Tubulações de Resfriamento
 Perda de estanqueidade das Juntas das Tubulações de Resfriamento
 Fadiga do Material das Juntas das Tubulações de Resfriamento
 Perda de pressão na conexão nas Juntas das Tubulações de Resfriamento
2.1.3.








Válvulas e Registros de Circulação de Água

Perda de estanqueidade das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de
Água
Entupimento das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Degradação da fixação das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Excesso de corrosão das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Degradação do material das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de
Água
Desajuste do fechamento das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de
Água
Fechamento indevido das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
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Impossibilidade de operação das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de
Água

2.1.4.












Quadro de Controle de Resfriamento

Excesso de umidade no Quadro de Controle de Resfriamento
Degradação do isolamento do Quadro de Controle de Resfriamento
Degradação da refrigeração do Quadro de Controle de Resfriamento
Mau funcionamento do Quadro de Controle de Resfriamento
Deformação mecânica do Quadro de Controle de Resfriamento
Excesso de temperatura no Quadro de Controle de Resfriamento
Corrosão do Quadro de Controle de Resfriamento
Degradação da fixação do Quadro de Controle de Resfriamento
Falta de estanqueidade do Quadro de Controle de Resfriamento
Conexões folgadas no Quadro de Controle de Resfriamento
Erro operacional no Quadro de Controle de Resfriamento

2.2. Ar de Resfriamento




Circulação insuficiente do Ar de Resfriamento
Excesso de umidade no Ar de Resfriamento
Contaminação do Ar de Resfriamento

2.3. Trocadores de Calor Tipo Radiador (Ar/Água)









Oxidação interna dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Entupimento dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Oxidação externa dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Sujeira e depósitos sólidos na superfície dos Radiadores ou Trocadores de Calor de
Resfriamento a Ar
Deformação mecânica dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Perfuração dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Perda de estanqueidade ou vedação dos Radiadores ou Trocadores de Calor de
Resfriamento a Ar
Degradação da fixação dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a
Ar

2.3.1.

Juntas de vedação dos Radiadores

 Degradação da fixação das Juntas dos Radiadores
 Degradação do material das Juntas dos Radiadores
 Perda de estanqueidade das Juntas dos Radiadores
 Fadiga do Material das Juntas dos Radiadores
 Perda de pressão na conexão nas Juntas dos Radiadores
2.3.2.

Tubos aletados dos Radiadores
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Entupimento das Tubulações dos Radiadores
Corrosão interna das Tubulações dos Radiadores
Degradação da fixação das Tubulações dos Radiadores
Incompatibilidade eletromagnética das Tubulações dos Radiadores
Perda de estanqueidade e vedação das Tubulações dos Radiadores
Corrosão externa das Tubulações de Água dos Radiadores
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APÊNDICE 3 – Modelo estatístico para análise dos experimentos
fatoriais

Quando o nível de um determinado fator é alterado de (-1) para (+1) e os
demais fatores são mantidos constantes, a mudança da resposta média observada
corresponde aos efeitos principais. Isso é feito multiplicando os resultados da coluna yi
pelos valores +1 e –1, associados à coluna xi da matriz experimental correspondente ao
efeito principal que se deseja estimar. Em seguida, os valores obtidos devem ser
somados e divididos pela metade do número de ensaios realizados, conforme mostra a
Equação A3.1.
∑

(

)

(A3.1)

sendo,
Ei: efeito estimado
N: número total de observações
∑yi. xi: soma dos resultados (yi) do experimento multiplicados pela coluna xi
Para determinar o efeito de interação, o primeiro passo é construir as colunas das
interações da matriz de planejamento. Essas colunas são formadas por meio da
multiplicação das colunas dos efeitos principais. Por exemplo, para estimar o efeito de
interação E12, serão multiplicadas as colunas dos fatores x1 e x2. Após isso, seguindo o
exposto na Equação 3.12, os valores +1 e -1 associados à coluna x1x2 da matriz
experimental são utilizados para estimar o efeito de interação.
Nesta etapa dos experimentos alguns autores comentam que, embora seja
simples estimar esses efeitos, muitas vezes é difícil estimar qual é realmente o fator de
controle que produz uma diferença significativa nas respostas. Na maioria das vezes, é
necessário usar os gráficos lineares e de probabilidade normal. Nessa fase do
desenvolvimento do experimento podem ser utilizados diferentes softwares para
construção dos gráficos.
Para representar e interpretar graficamente os efeitos principais e de interação é
necessário indicar:


o sinal (+ ou -), o qual indica a direção do efeito, isto é, se a resposta
aumenta ou diminui com a variação do nível;
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a magnitude, a qual indica a intensidade do efeito.

A Figura A3.1 representa a forma gráfica do efeito principal (Ei). Esse gráfico
linear ilustra a variação média das respostas em função da mudança no nível (-1, +1) de
um fator (xi), mantendo os outros fatores constantes.

Figura A0.1 - Gráfico do efeito principal xi com relação a resposta yi

As Figuras A3.2 e A3.3 apresentam os gráficos dos efeitos de interação. Esses
gráficos descrevem a variação média de um fator em função dos níveis de outros
fatores. A Figura A3.1 mostra que o efeito provocado pela mudança do nível do fator x1
na resposta é independente do nível do fator x2, portanto não existe interação entre esses
fatores. A Figura A3.3 ilustra que o efeito provocado pela mudança de nível do fator x1
na resposta depende do nível do fator x2, portanto, existe interação entre os fatores x1 e
x2.

Figura A0.2 - Gráfico do efeito de interação (inexistente) x1 e x2 com relação a resposta yi
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Figura A0.3- Gráfico do efeito de interação (existente) x1 e x2 com relação a resposta yi

As principais vantagens da técnica fatorial 2k são que, através da análise dos
experimentos, podem-se indicar as principais tendências e determinar uma direção
promissora para as experimentações subsequentes (MONTGOMERY, 2004).
As limitações atribuídas à técnica de fatorial 2k são apresentadas a seguir:


em alguns experimentos não é possível a realização de réplicas, pois, na
maioria das vezes, os custos da experimentação são elevados. Com isso, os
erros experimentais não podem ser estimados;



não é suficiente avaliar os efeitos significativos apenas sob o ponto de vista
estatístico. Torna-se necessário avaliá-los também em termos práticos para
as empresas;



torna-se inviável utilizar a técnica nas empresas quando existe um número
grande de fatores;



ao utilizar essa técnica, existe o risco de construir e planejar experimentos
super dimensionados, uma vez que são considerados vários fatores para a
realização dos testes.

Análise de variância dos efeitos do experimento fatorial 2 k

As técnicas estatísticas de experimentos são utilizadas, principalmente, para
analisar, interpretar e apresentar as informações de experimentos planejados. Além
disso, são ferramentas que ajudam a melhorar o desempenho industrial dos produtos e
processos de fabricação (BOWER, 1997). O princípio básico das técnicas é usar os
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conceitos matemáticos de estatística e as informações obtidas dos experimentos
realizados com os produtos ou processos de fabricação. Com os dados analisados
matematicamente e com os testes planejados corretamente, é possível rejeitar ou aceitar
as hipóteses formuladas pela equipe responsável pela condução do experimento
industrial. Barker (1994) denomina esse processo de inferência estatística.
Montgomery (2004), Devor et al. (1992) e Levine et al. (1998) propõem uma
metodologia ou uma série de passos que podem ser utilizados para conduzir o teste de
hipótese dos experimentos. A seguir são apresentados alguns conceitos e pontos
importantes desse procedimento (GALDÁMEZ, 2002):
1 – Formulação das hipóteses: ao realizar um experimento industrial, a
equipe deve partir de duas hipóteses sobre determinado(s) parâmetro(s). A primeira é a
hipótese nula (H0). Essa hipótese parte do princípio que não existe nenhuma diferença
significativa entre os fatores analisados de uma população e será sempre a hipótese
testada no experimento. A segunda é a hipótese alternativa (H 1), e parte do princípio que
será verdadeira caso a hipótese nula seja considerada falsa.
2 – Determinar o valor crítico da estatística de teste: ao desenvolver as
hipóteses dos experimentos industriais é necessário que uma estatística específica seja
calculada com base em um determinado resultado da amostra. Tais valores podem ser
determinados com o auxílio de softwares estatísticos. Levine et al. (1998) e
Montgomery (2004) apresentam várias distribuições estatísticas (t-student, F-Fisher,
entre outras), as quais podem ser usadas para determinar a probabilidade de uma
hipótese nula ser verdadeira.
É importante ressaltar que para os experimentos realizados nesta tese, foi
utilizada a análise de P-value, portanto, alguns pontos importantes sobre essa análise
estatística serão abordados posteriormente.
3 – Riscos na tomada de decisão por meio da metodologia do teste de
hipótese: ao utilizar uma estatística para se concluir sobre o resultado de experimentos
industriais podem ser cometidos dois tipos de erros: o erro tipo I ocorre se a hipótese
nula for rejeitada, sendo ela verdadeira, e o erro tipo II ocorre quando a hipótese nula
não é rejeitada sendo ela falsa.
No entanto, a equipe pode estimar alguns parâmetros que reduzem a
probabilidade de ocorrência de erros nas decisões ou de obtenção de conclusões
incorretas sobre os fatores que influenciam o sistema investigado durante a realização
dos experimentos industriais, conforme segue (LEVINE et al., 1998):
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Nível de significância: a probabilidade de se cometer o erro tipo I é

identificada como o nível de significância (α) do teste estatístico, que no
presente experimento será representado pela análise do P-value. Geralmente, a
equipe pode controlar a probabilidade do erro tipo I decidindo o nível de risco
(P-value) que está disposta a tolerar, em termos de rejeitar a hipótese nula
quando ela for verdadeira. As recomendações disponíveis na literatura de
planejamento e análise de experimentos sugerem que a equipe deve selecionar
os níveis de P-value em 0,1 ou menos. Uma vez selecionado o valor de α, é
possível determinar o tamanho da região de rejeição da hipótese nula do
experimento. Com isso, os valores críticos que dividem as regiões de rejeição e
não-rejeição podem ser determinados, conforme apresentado na Figura A3.4,
para a estatística F. Para o experimento que será apresentado nos próximos
capítulos, o valor de P-value adotado para a rejeição da hipótese nula será de
0,05.

Figura A3.4 - Regiões de rejeição e aceitação para uma distribuição F



Coeficiente de confiança: o complemento da probabilidade de um erro

tipo I é denominado de coeficiente de confiança, o qual é identificado como (1α). Quando esse termo é multiplicado por 100%, passa a simbolizar o nível de
confiança do experimento. Com essa estimativa é possível afirmar se um
determinado intervalo contém a média da população. Montgomery (2004)
destaca que com esse procedimento se garante um valor pequeno para a
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probabilidade do erro tipo II. Em termos de metodologia de teste, “[...] esse
coeficiente representa a probabilidade de se concluir que o resultado de um
fator que está sendo testado para a hipótese nula seja plausível [...]” (LEVINE
et al., 1998).

Considerando-se esses fatores, a técnica estatística de Análise de Variância
(ANOVA) é descrita a seguir. As definições são baseadas nas referências bibliográficas
de Devor et al. (1992) e Montgomery (2004). O objetivo dessa técnica é analisar a
variação média dos resultados dos testes e demonstrar quais são os fatores que
realmente produzem efeitos (principais e de interação) significativos nas respostas de
um sistema. A análise de variância é utilizada para aceitar ou rejeitar, estatisticamente,
as hipóteses investigadas com os experimentos industriais.
Para ilustrar o procedimento, considere o experimento fatorial com dois
fatores, cada um deles com apenas dois níveis. O modelo matemático que define a
variação da resposta em função dos fatores de controle é definido pela Equação 3.12.
Com a análise de variância, procura-se identificar se alguns dos coeficientes desse
modelo são realmente efeitos significativos ou se são reflexos do erro experimental.
Dessa forma, a contribuição de qualquer parâmetro (Ei) no modelo matemático
é dada pela soma de quadrados (SSE), conforme Equação A3.2.
( )

(A3.2)

sendo,
n: número de observações realizadas
SSEi : soma de quadrados
Ei :parâmetro
Para determinar a soma quadrática das interações, procede-se conforme a
Equação A3.3.

∑

sendo,

∑

(A3.3)
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T: soma total das observações
yij: respostas experimentais
A somatória dos quadrados das diferenças é representada pela Equação A3.3. A
soma quadrática dos erros é dada pela Equação A3.4.

(A3.4)

Os resultados da ANOVA são geralmente apresentados conforme exposto na
Tabela A3.1. Tais resultados representam a análise do experimento fatorial com dois
fatores, cada um deles com dois níveis. As colunas nesse quadro incluem as fontes de
variação, a soma dos quadrados (SSE1, SSE2, ..., SSD), os graus de liberdade (g.l. é a
propriedade pela qual qualquer das (n - 1) observações de uma amostra determinam
completamente a outra observação), os quadrados médios (MS), ou a variância dos
parâmetros, e a estatística do teste F0.

Tabela A3.1 - ANOVA de um experimento fatorial com dois fatores
Fonte de variação

Soma dos Quadrados

g.l.

E1

SSE1

a-1

E2

SSE2

b-1

E12

SSE12

(a-1)(b-1)

Erro

SSR

ab(n-1)

Total

SSD

abn-1

Quadrado médio

(

)(

(

F0

)

)

O método de análise de variância apresentado refere-se ao caso de um
planejamento fatorial, com dois fatores, cada um deles com dois níveis. Esse processo
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pode ser generalizado para o experimento fatorial 2k. O modelo estatístico para o
experimento fatorial 2k inclui k efeitos principais, (k = 2) interações de dois fatores, (k =
3) interações de três fatores, (k = 4) interações de quatro fatores. Uma vez estimados os
efeitos principais e de interação, a soma de quadrados para qualquer um dos efeitos será
conforme a Equação A3.5.

(

)

(A3.5)

sendo,
n: número de observações realizadas
k: número de fatores
Segundo Vieira (1996), a interpretação dos resultados do quadro de ANOVA
se apresenta em duas categorias, conforme segue:


Os parâmetros que possuem F0 maior que a estatística F crítica são aqueles
que exercem influência sobre o valor da média de resultados. A estatística
F, que segue uma distribuição com v1 (numerador) e v2 (denominador) que
corresponde ao número de graus de liberdade, para um dado nível de
significância (α). Estes dados são retiradas das tabelas apresentadas por
vários

autores

(LEVINE

et

al.,

1998;

DEVOR

et

al.,

1992;

MONTGOMERY, 2004).


Os fatores que possuem razão F0 menor que a F crítica não causam efeitos
significativos sobre a média, portanto, a hipótese nula é verdadeira.

A Tabela ANOVA é facilmente construída com o auxílio de softwares
estatísticos como EXCEL, MINITAB e STATISTICA. Além dessa vantagem, a maioria
desses softwares inclui o P-value. Esse valor corresponde à área sob a qual a estatística
F é limite da razão F0 calculada. Com esse parâmetro estatístico é possível concluir
sobre as hipóteses nulas sem precisar recorrer a uma tabela de valores críticos da
distribuição F. Isto é, se o P-value for menor que o nível de significância escolhido, a
hipótese nula é rejeitada.
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APÊNDICE 4 – Teste de normalidade de Anderson-Darling
O Teste de normalidade é utilizado para observar o comportamento da série de
dados em estudo, ou seja, determina se os dados seguem uma distribuição normal. Para
isso, existem diversos testes e vários métodos, sendo que para esse estudo,
particularmente, utilizou-se o gráfico de probabilidade normal e o teste de AndersonDarling. O Teste de Anderson-Darling verifica se a distribuição se ajusta aos dados.
Para essa verificação, a menor estatística de Anderson-Darling indica que os dados se
ajustam melhor a uma distribuição normal. Usa-se o nível descritivo calculado a partir
da estatística de Anderson-Darling para testar se os dados vêm da distribuição em
estudo. A hipótese de nulidade só é rejeitada se o teste fornecer valor inferior ao nível
de significância adotado, ou seja, se p < α , os dados não seguem uma distribuição
normal.
O cálculo é ponderado com pesos maiores na cauda da distribuição. As
hipóteses a serem testadas são dadas por:
H0: Os dados seguem distribuição de probabilidade normal;
Versus
H1: Os dados não seguem distribuição de probabilidade normal, na qual a
estatística do teste para tomada de decisão é dada pela Equação A4.1

∑

(

)

[ ( )

(

(

sendo,
F: função de distribuição acumulada da distribuição específica
n: tamanho amostral
xi para i= 1 até n: representam os dados ordenados.

))]

(A4.1)
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APÊNDICE 5 – Características construtivas e operacionais do
sistema de resfriamento da UHE usada como caso exemplo
Trocadores de calor Ar/Água (Radiadores)

Características operacionais:



Vazão do ar de refrigeração por trocador.....................................336 m3 / min



Vazão da água de refrigeração por trocador...................................19,2m3 / h



Temperatura de entrada da água............................................................25º C



Temperatura de saída da água...............................................................31º C



Temperatura de entrada do ar................................................................60º C



Temperatura de saída do ar...................................................................40º C



Perda de carga (água)..........................................................................3,04 m



Calor trocado....................................................................................135 Kw



Pressão de trabalho..............................................................Máx 5,25 Kgf/cm 2



Pressão de teste.......................................................................8,44 Kgf / cm2

Características construtivas:


Dimensões....................................................................380 x 1085 x 2020 mm



Material do feixe tubular...........Cupro-Níquel ASTM B 111, liga 706 (90-10)



Nº de tubos..............................................................................................216



Comprimento dos tubos.................................................................1870 mm



Diâmetro dos tubos....................................................................13,5 / 17 mm



Diâmetro dos bocais (ent / saída)..............................................102 / 102 mm



Material das aletas............................Cobre fosforizado ASTM B 152, liga 122



Formato das aletas............................................................................Circular



Diâmetro das aletas.................................................................Ø 35 x 0,5 mm



Quantidade de aletas por metro................................................................400



Material do espelho...............................................Aço Carbono ASTM A 285



Área de troca térmica.......................................................................216,6 m2



Demais materiais e revestimento do cabeçote.............................Aço Carbono

