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RESUMO: A susceptibilidade à corrosão-fadiga de um aço de alta resistência, aspergido
termicamente, empregado em componentes de plataformas offshore, foi avaliada através de
ensaio de fadiga por flexão em três pontos e por técnicas de análise superficiais. Os ensaios
foram realizados. Em água do mar sintética ao potencial livre de corrosão e a um potencial
catódico, utilizando-se amostras de aço API X65revestidas termicamente com alumínio pelo
processo de aspersão com plasma spray. O comportamento de amostras ensaiadas ao ar foi
usado como parâmetro para avaliação do desempenho do aço em água do mar. Os resultados
obtidos indicam que o aço revestido é susceptível à corrosão-fadiga em água do mar, sendo
que o mecanismo de envolve a ruptura prematura dos revestimentos e a participação do
hidrogênio.
PALAVRAS-CHAVE: corrosão – fadiga, aspersão térmica, aços de alta resistência.
ABSTRACT: The susceptibility to corrosion fatigue of aluminum coated HSLA steel
employed in offshore components were evaluated by a three points fatigue test and
microscopical observation of fracture surface. The tests were made in syntetic seawater with
steels specimens thermally spray coated with zinc and aluminum at the open circuit potential
and at a cathodic potential. The behaviour of the steel in air was used as a comparison to
quantify the performance in seawater. The results showed that the steel was susceptible to
corrosion fatigue. The mecanism of craking envolves, coatings rupture and hydrogen
embrittlement.
KEYWORDS: corrosion fatigue, thermal spray coatings, HSLA steels.
1. INTRODUÇÃO
No campo da engenharia offshore, revestimentos metálicos aplicados por aspersão térmica
têm sido largamente utilizados como um excelente meio de proteção do aço contra a corrosão
em água do mar.
Por serem protetores de longa duração, alcançando períodos superiores a 20 anos,
conforme Carter [3], Garthand [5] e Sampson [11], alumínio e zinco são os dois metais
recomendados como revestimentos protetores de alguns componentes de aço utilizados em
estruturas offshore.
O desempenho de estruturas offshore para exploração de petróleo em águas cada vez mais
profundas exige a utilização de materiais capazes de se adequarem às severas condições
ambientais e às situações de carregamento excessivo. Alguns componentes estruturais, além
de estarem expostos ao meio agressivo, estão sujeitos à ação de esforços mecânicos críticos
(níveis elevados de carregamento, tensões cíclicas, etc.) cujo efeito combinado, muitas vezes
conduz à fratura prematura e consequentemente à redução da vida útil das estruturas.
ara atenuar o efeito nocivo da água do mar sobre certos componentes estruturais de
plataformas offshore, é comum a aplicação de uma camada metálica que além de barreira
física interpondo-se ao agente agressivo atua como proteção catódica adicional dessas

estruturas.
O processo de aplicação desses revestimentos consiste na aspersão térmica do metal, Al ou
Zn, finamente pulverizados e depositados sobre o aço. Como resultado tem-se uma camada
protetora fortemente aderida ao substrato. No entanto apesar da comprovada eficiência, danos
nos revestimentos associados à ação combinada da água do mar com condições severas de
carregamento, poderão desencadear processos de corrosão conhecidos por corrosão sob tensão
e/ou corrosão – fadiga.
Apesar da relevância do estudo da corrosão sob tensão, são as solicitações mecânicas
relacionadas com esforços cíclicos as mais significativas para a avaliação de falhas em aços
estruturais usados em plataforma offshore.
O presente estudo avalia o comportamento do Aço API X65 revestido com alumínio frente
à corrosão – fadiga em água do mar sintética no potencial de corrosão do par Al/Aço ( Ecor) e
a um potencial catódico específico (Ecat ).
Foram realizados ensaios de fadiga de alto ciclo por flexão em três pontos, no potencial de
corrosão livre (Ecor) e a um sobrepotencial catódico (Ecat), em corpos de prova de aço API
X65 revestidos com uma camada de alumínio com espessura de aproximadamente 250µm
depositada por aspersão térmica. O carregamento cíclico foi aplicado através de uma máquina
de ensaio de fadiga e corrosão-fadiga do tipo flexão em 3 pontos, projetada no Laboratório de
Metalurgia Física (LAMEF) do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de
Materiais (PPGEMM) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Os resultados foram expressos na forma de vida útil em fadiga (número de ciclos para a
fratura, N). Os CPs fraturados foram analisados por Microscopia Eletrônica de Varredura e
por Microscopia Ótica, tanto na superfície lateral como na zona de ruptura.
Resultados obtidos por testes de fadiga ao ar, nas mesmas condições de carregamento
foram usados como parâmetros de comparação do comportamento verificado nos ensaios
realizados em água do mar.
2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Barras de aço API X65 homogêneas, livres de entalhe e de aproximadamente 120 mm de
comprimento, foram cortadas de um tubo na direção longitudinal e usinadas até atingirem 6,0
mm de espessura e 10,0 mm de largura. As tabelas 1 e 2 apresentam respectivamente a
composição química e as propriedades mecânicas do aço.
Tabela 1. Propriedades mecânicas da amostra de aço API X65.

Amostra

Alongamento, (%)

Redução de
Área, (%)
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Escoamento,
(MPa)

Limite Resistência,
(MPa)

API X65

16

56,9

521,7

623,8

Tabela 2. Composição química percentual da amostra de aço API X65, obtido por análise química de
emissão ótica.
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Com o propósito de eliminar marcas de usinagem e evitar zonas concentradoras de tensões
as barras foram retificadas e tiveram, nas extremidades, seus cantos vivos arredondados. As
dimensões das barras foram estabelecidas em função das limitações de espessura do tubo e
das dimensões da máquina de ensaio. A figura 1 apresenta o aspecto dos corpos de prova
utilizados nos ensaios de corrosão-fadiga.

Figura 1. Aspecto do corpo de prova utilizado nos ensaios de corrosão – fadiga.

Uma série de corpos de prova foi revestida ao longo de toda área superficial, por aspersão
térmica usando-se plasma com fio de alumínio 99,0% Metco Aluminum 1/8 de modo a atingir
uma espessura de camada revestida de aproximadamente 250µm. Com o intuito de
homogeneizar a rugosidade e aumentar a aderência do revestimento ao substrato, foi aplicado
um jateamento de areia antes da aplicação do revestimento e em seguida procedeu-se uma
limpeza com ar comprimido para eliminar resíduos decorrentes do processo.
O carregamento cíclico dos CPs foi aplicado usando uma máquina de fadiga cujo princípio
de funcionamento consiste em submeter uma barra biapoiada, de configuração regular, à
aplicação de um esforço de flexão. O esforço mecânico é aplicado por um atuador
posicionado no centro da distância entre os apoios (flexão em três pontos). Como resultado
desta ação, tem-se uma deflexão ou curvatura (ν) do CP.
A figura 2 apresenta esquematicamente a máquina de flexão em três pontos usada nos
ensaios de corrosão-fadiga e seus principais componentes.
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Figura 2. Vista esquemática da máquina de ensaio de flexão três pontos para ensaio de corrosãofadiga. (a) quadro principal, (b) quadro suporte do atuador, (c) rolamento que movimenta o atuador,
(d) rolamento de apoio do eixo, (e) atuador regulável e cambiável, (f) corpo de prova, (g) cuba.

O princípio de carregamento cíclico está relacionado ao movimento entre o eixo que apoia
um rolamento excêntrico e a bucha também excêntrica associada a esse rolamento. O
movimento relativo entre a bucha e o eixo promove vários níveis de excentricidades (flechas
de 0 a 1,9mm). possibilitando submeter os CPs a diferentes carregamentos.
Os primeiros testes foram realizados ao ar e à freqüência de 1,5Hz, fixando-se a flexa em
0,48mm. Nestas condições, o número de ciclos para a fratura atingiu valores acima de 106
ciclos em todos os ensaios realizados, garantindo desta forma, o regime de fadiga de alto
ciclo.
Os ensaios de corrosão-fadiga foram então realizados nas seguintes condições:
•
•
•
•
•

carregamento constante; razão de tensões,R (tensão de flexão mínima/tensão de
flexão máxima) igual a 0,12;
flecha de trabalho, ν igual a 0,48mm;
freqüência, f igual a 1,5 Hz, conforme Dull e Raymond [4] e Surresh [14];
número de ciclos, N igual a 106 (fadiga de alto ciclo);e
forma de onda senoidal.

Após a regulagem da flecha as amostras foram colocadas na direção longitudinal, no centro
de um reservatório de NYLON@, com um vão livre entre os apoios de 90,0 mm e, o conjunto
foi adaptado à máquina de fadiga. O CP foi fixado à máquina por pressão do atuador,
posicionado a uma distância de 45,0 mm de um dos apoios (centro do vão), produzindo assim
uma tensão de flexão inicial mínima (σmín) determinada por intermédio de um extensômetro
colado na parte inferior do CP na direção ortogonal à carga aplicada ligado a um registrador
com leitura digital.
Os ensaios foram realizados em CPs sem revestimento e revestidos com Al, nos potenciais
livres de corrosão (Ecor = -0,440 mVecs/aço; -750 mVecs/aço revestido e no potencial catódico
(Ecat = -850mVecs /aço); -1200 mVecs /aço revestido) aplicados por intermédio de uma fonte

de tensão estabilizada, 25V, 5A, Phywe, modelo 7430 , eletrodo de calomelano saturado
(ECS) com ponte salina e fio de platina como contra-eletrodo. O conjunto foi ligado ao
eletrodo de trabalho, via um fio condutor de cobre passante por um orifício situado a cerca de
1,0 mm de uma das extremidades do CP. Esta região foi protegida por um tubo de vidro
revestido com resina epoxi ARALDITE@ de modo a evitar o contato do fio com a solução.
Nos ensaios realizados em água do mar, o atuador e os apoios foram pintados e revestidos
com uma lâmina de polímero orgânico a fim de se evitar o contato com o eletrólito.
A figura 3 apresenta a montagem do equipamento para obtenção dos resultados dos testes
de corrosão – fadiga.
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FIGURA 3. Montagem geral do equipamento usado nos ensaios de corrosão fadiga. (a) máquina de
fadiga, (b) cubeta contendo o CP biapoiado, (c) fonte de tensão, (d) multímetro e (e) ponte salina.

Duas técnicas foram empregadas para auxiliar a avaliação dos resultados dos ensaios de
corrosão-fadiga: metalografia e fractografia. Para a primeira as amostras fraturadas foram
mergulhadas em solução de HCl 10% por alguns segundos, lavadas em água corrente,
desidratadas com acetona e secas em ar quente. O registro fractográfico foi feito por
Macrografia Ótica ou em Microscópio Eletrônico de Varredura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Caracterização eletroquímica e macrográfica dos materiais
3.1.1. Curvas de polarização

Potencial eletroquímico, E ( Vecs)

As Figuras 4 e 5 apresentam as curvas de polarização do aço nu e do aço revestido com Al,
respectivamente, executadas em água do mar sintética aerada, pH=8,2 e à temperatura
ambiente. As curvas foram obtidas com potenciostato/galvanostato EGD, modelo 273, através
de uma varredura de potenciais a uma velocidade de 0,1A/cm2.

Densidade de corrente, i (A/cm2)
Figura 4. Curvas de polarização do aço X65 sem revestimento, em água do mar sintética, pH= 8,2, a
temperatura ambiente.

Potencial eletroquímico, E (Vecs)

As curvas de polarização do aço nu mostram sua grande tendência à corrosão ativa nesse
meio, não havendo nenhuma tendência a passivação. A curva anódica do material revestido
com alumínio inicia em potenciais inferiores aos do aço. Sua corrosão é mais localizada
devido à formação de pits, natural para esse material em água do mar, porém se nota que
também a corrente anódica aumenta bastante com a elevação do potencial. Nas curvas
catódicas deveriam ser encontrados resquícios da reação de redução de oxigênio dissolvido e
da reação de redução de íon hidrogênio.

Densidade de corrente, i (A/cm2)

Figura 5. Curvas de polarização do aço X65 revestido com Al em água do mar sintética, pH= 8,2, a
temperatura ambiente.

As curvas de polarização do aço revestido (figura 5) indicam os valores de
aproximadamente - 750mV(ecs) para o potencial de corrosão de um par galvânico aço/Al . As
curvas foram obtidas diretamente após exposição ao eletrólito. Isso significa que não contêm
informações relacionadas aos efeitos de envelhecimento do revestimento e esforços
mecânicos durante a exposição.

3.1.2 - Aspectos macrográficos do revestimento aspergido
A macrografia de seção transversal, na figura 6 mostra a estrutura típica do revestimentos
termicamente aspergidos depositados sobre o aço. A figura 6 apresenta a macrografia de
seção transversal do revestimento de Al com espessura média de 350µm.
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Figura 6. Macrografia de corte transversal da camada de Al depositada sobre o aço X65. (180x)

Os revestimentos são constituídos por uma camada compacta (A) com relativo grau de
porosidade, cuja maior concentração se encontra na zona de interface com o substrato (B),
que poderá implicar em descoesão durante o carregamento. Observa-se que praticamente não
existe porosidade passante, o que reduz a possibilidade de ataque da água do mar ao substrato
através de poros. Há porosidade aberta na superfície, o que pode produzir um efeito de fresta
no revestimento, acelerando a corrosão deste.
As superfícies externas apresentam-se irregulares, exibindo rugosidade característica dos
revestimentos termicamente aspergidos. Segundo Vreijiling [15], a rugosidade apresentada,
embora facilite a adesão de selantes, por outro lado também promove a deposição de produtos
de corrosão, no caso de imersão em eletrólitos em regime estacionário. A deposição de
substâncias nestes sítios resulta em um aumento da capacidade protetora do revestimento,
pois dificulta a penetração do meio corrosivo e a absorção de espécies químicas.
3.2. Curva tensão de flexão x número de ciclos para a fratura, do aço API X65, obtida
por ensaio de fadiga ao ar, por flexão em três pontos.
Com o intuito de determinar o limite de fadiga do aço API X65 ao ar, levantou-se a
curva σ x N mostrada na figura 7. A curva aponta para uma tendência de limite de fadiga
correspondente a uma amplitude de tensões de aproximadamente 180 MPa. Este valor é
correspondente a uma deflexão de 0,3 mm, inferior a adotada nos ensaios de fadiga (0,48mm),
o que permitiu um regime de trabalho com tensão de flexão superior ao limite de fadiga do
aço ao ar.
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Figura 7. Curva σ x N do aço API X65 ao ar.
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O comportamento em fadiga do aço ao ar foi adotado como referência na avaliação dos
resultados dos ensaios realizados com CPs revestidos em água do mar e está de acordo com a
curva σ x N para aços de alta resistência mecânica, como mostra a figura 8.

Ciclos para a fratura
Figura 8. Dados de corrosão fadiga para aços de alta resistência mecânica. Fonte: Ref. [7]

3.3.1. Número de ciclos para fratura determinado por ensaio de fadiga e corrosão-fadiga por
flexão em três pontos
Na determinação da vida em fadiga (número de ciclos que causa ruptura para um
determinado nível de tensão), foram utilizados os parâmetros de ensaio mostrados na tabela 3,
aplicados nos testes realizados ao ar e em água do mar.

Tabela 3. Parâmetros de ensaio de fadiga e corrosão-fadiga para um número de ciclos (N)
de 106 ciclos.

Freqüência, (Hz)

Deflexão, (mm)

Razão de tensões, R

1,5

O,48

O,12

O comportamento em fadiga apresentado pelo aço ensaiado ao ar, foi adotado como
referência para avaliação da influência do meio agressivo e do efeito do potencial catódico na
vida em fadiga das amostras ensaiadas em água do mar tanto ao potencial de corrosão quanto
ao potencial catódico.
A vida em fadiga, obtida nos ensaios realizados com CPs sem revestimento, no
potencial de corrosão e no potencial catódico de –1200mVecs foi determinada pelo número de
ciclos para a fratura (N), expressos no gráfico de barras da figura 9. Shroeder e Müller [13]
encontraram um comportamento semelhante em ensaios realizados com API 5LX 60. Os
resultados mostram a influência do meio corrosivo no processo de fratura por fadiga tanto no
potencial de corrosão como no potencial catódico de –1200 mVecs. Observa-se que não há
diferença significativa entre os valores da vida em fadiga das amostras protegidas
catodicamente e as amostras testadas ao potencial de corrosão. Resultado semelhante foi
encontrado por Ouchi e Kobayashi [9] em ensaios com aços de alta resistência mecânica, nos
mesmos potenciais usados no presente estudo.
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Figura 9. Número de ciclos para a fratura do Aço X65 sem revestimento ao potencial de corrosão
(Ecor) e ao potencial catódico (Ecat).

Ao potencial de corrosão, o aço revestido com alumínio apresentou uma vida em fadiga
correspondente a um número de cíclos para fratura superior a 106 ciclos, evidenciando a
capacidade protetora do revestimento neste potencial, enquanto em potenciais catódicos a
vida em fadiga decresce sensivelmente, indicando que o revestimento não exerce nenhuma
proteção ao aço.
A figura 10 apresenta a influência do potencial na vida em fadiga do aço com
revestimento submetido aos potenciais catódicos de –1200mV(ecs) e de –1500mV(ecs).
Inicialmente, durante o carregamento cíclico, foi observada uma intensa formação de bolhas
na superfície do metal, resultantes da redução do hidrogênio a gás. Considerando os níveis de
potenciais aplicados, supõe-se que deva ocorrer a absorção de hidrogênio pelo menos durante
o estágio de iniciação da trinca. Com o passar do tempo, uma zona alcalina é formada no

Potencial,E

cátodo (região concentradora de tensões) inibindo a absorção de hidrogênio. Isto acontece,
com freqüência, em eletrólitos em regime estacionário, conforme Karpenko e Vasilenko [8],
Thomason [15] e Cabrera et al. [2].
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Figura 10 – Número de ciclos para a fratura do Aço X65 revestido com Al aos potenciais catódicos de
–1200mV(ecs) e –1500mV(ecs).

5.3. Análise fractográfica da zona de fratura resultante dos ensaios de corrosão-fadiga
As superfícies de fratura de algumas amostras resultantes dos ensaios de corrosão-fadiga
foram examinadas por macroscopia ótica, com o objetivo de avaliar o efeito do potencial
catódico e o comportamento do revestimento durante o carregamento cíclico. Foram
analisadas as amostras sem revestimento, ensaiadas ao ar e ao potencial catódico de
–1200mV, correspondentes respectivamente às Figuras 11 e 12. A Figura 13 mostra a
superfície de fratura do CP revestido com Al testado no potencial catódico de –1500mV.

Figura 11. Superfície de fratura do aço nu resultante do ensaio de fadiga ao ar.

Figura 12. Superfície de fratura do aço nu resultante do ensaio de corrosão-fadiga ao potencial
catódico de –1200 mV(ecs).

Conforme pode ser observado nas figuras 11 e 12, não existe uma diferença
significativa entre a aparência da superfície protegida catodicamente e a testada ao ar
Rostoker [10]. Nos dois casos, as fraturas apresentam trincas propagadas por um processo de
fadiga típico, independentemente das condições ambientais. Entretanto, ao potencial catódico,
observou-se trincas mais profundas, as quais podem estar relacionadas com a participação do
hidrogênio. A absorção do hidrogênio no aço parece ter acelerado o processo de trinca por
fadiga.
A figura 13 apresenta a superfície de fratura do aço revestido com Al ao potencial
catódico de –1500mV. Como pode ser observado, após a fratura, a superfície está recoberta
parcialmente por um depósito de calcário, cuja maior concentração se encontra na região
inicial da fratura (parte inferior da figura). No canto direito inferior encontra-se uma trinca de
fadiga, provavelmente associada ao dano do revestimento (abaixo da trinca), conforme
Hernandez et al. [6]. É possível que a ruptura do revestimento possibilite o acesso do
eletrólito na interface, permitindo a absorção do hidrogênio durante o estágio inicial de
carregamento. Isto explicaria a baixa vida em fadiga apresentada pelo aço revestido.
Em outras palavras, com a ruptura do revestimento, a polarização catódica ativaria o processo
de corrosão-fadiga.

Figura 13. Superfície de fratura do aço nu resultante do ensaio de corrosão-fadiga ao potencial
catódico de –1500 mV(ecs).

4. CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos e dentro das condições estabelecidas para realização
dos testes, pode-se inferir que:
•

O aço API X65, em água do mar, demonstra uma tendência à corrosão ativa, não
havendo nenhuma tendência à passivação.

•

A ruptura prematura dos revestimentos durante os ensaios de corrosão-fadiga, cria
uma situação favorável à corrosão – fadiga do aço API X65, em água do mar.

•

O potencial catódico favorece à susceptibilidade à corrosão – fadiga em água do mar,
do aço API X65, e reduz sensivelmente a vida em fadiga do aço revestido com
alumínio, em relação ao desempenho ao ar.

•

A avaliação da susceptibiliidade à corrosão – fadiga através da determinação da vida
em fadiga e análise fractográfica da superfície da fratura revelaram-se insuficientes
para a elucidação de um mecanismo de fragilização do aço.
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