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ANÁLISE DE FALHAS POR CORROSÃO EM EQUIPAMENTOS DA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS

1. Análise de Falha;
2. Técnicas de Análise;
3. Corrosão na Industria de Óleo e Gás;
4. Mecanismo por Corrosão –Trincamento Assistido pelo Meio;

5. Conclusão.



1. ANÁLISE DE FALHAS 

Investigação para a identificação dos mecanismos e causas da falha. 

� Porque analisar e o que esperar.

� Atendimento a especificação?

� Qual o nível e qualidade de informação disponível ao investigador? 
Investigador deve conhecer o equipamento?

� Possibilidade de ação judicial? 

� Abrangência e riscos? Divulgação?

� Aprendizado?

� Mudança de cultura?



Causa Raiz x Causa Evidente Ocorrência de falhas

VARIÁVEIS

• MATERIAL (C.Q., T.T., soldado, forjado ou fundido)

• PROJETO

• FABRICAÇÃO

• MONTAGEM

• UTILIZAÇÃO (carga acidental, meio, paradas, comissionamento, etc)

1. ANÁLISE DE FALHAS 



Neil Henry, ABB -
Stainless Steel World -

November 2013
EQUIPAMENTOS ABAST.

1. Análise de Falhas - ABAST 



ROTEIRO PARA A ANÁLISE

1. Avaliar a falha
2. Propor hipóteses
3. Coletar os dados 
4. Testar as hipóteses
5. Desenvolver as conclusões

1. TIPO  DE  DANO - EXTENSÃO
2. MECANISMO  DE  DANO
3. CAUSA  RAIZ  DA  FALHA
4. ABRANGÊNCIA
5. SOLUÇÃO
6. IMPLEMENTAÇÃO

1. Análise de Falhas 



Cuidados com a superfície de fratura

1. Análise de Falhas 



MECANISMO 
DE FALHA

X 
PROPRIEDADE 
DO MATERIAL

ASM Handbook –
Failure Analysis

2. Técnicas de Análise 



2. TÉCNICAS DE ANÁLISE 

As técnicas de análise devem identificar as características relevantes dos 
componentes. Ex:
- Dimensional e END’s;
- FRX, DRX e Raman
- Análise química;
- Metalografia;
- Fractografia (lupa e MEV);
- Dureza e ensaios mecânicos;
- Cálculo analíticos e simulações numéricas;
- Ensaios em meios agressivos;
- Ensaios em escala real;
- Etc

Quais técnicas são fundamentais 
em uma análise de falha associada 
a corrosão?



3. CORROSÃO NA INDUSTRIA DE ÓLEO E GÁS

DESAFIOS PARTICULARES:

� Locação (terra e mar);

� Elevadas pressões (internas e externas); 

� Ambientes agressivos internos  (H2S, CO2)  e externos (atmosfera marinha);

� Contaminantes não previstos (Ex: O2)

� Riscos envolvidos (vazamentos, incêndios);

� Custos envolvidos (lucro cessante);

� Elevadas temperaturas (flare, refino, térmicas...);

� Novas metalurgias e materiais;

� Extensão de vida útil;

� Parcerias. ET’s e normas.



3. CORROSÃO NA INDUSTRIA DE ÓLEO E GÁS

PERFURAÇÃO

- Ambiente marinho.
- Fluidos de perfuração e completação.
- Equipamentos “provisórios” para cada 

empreendimento (drill pipes, BOP, risers
de completação, etc).



POÇOS

- Alta pressão.
- Intervenções no poços (Ex: acidificação).
- Fluidos de produção com contaminantes (Cl-, CO2, H2S, etc).
- Alteração da composição com o tempo (aumento da produção 

de água).
- Eventual injeção de químicos (anti-incrustante, sequestante de 

H2S, etc).
- Sem inspeção e difícil intervenção.

3. CORROSÃO NA INDUSTRIA DE ÓLEO E GÁS



PLATAFORMAS

EQUIPAMENTOS 
SUBMARIMOS 

3. CORROSÃO NA INDUSTRIA DE ÓLEO E GÁS

- Proteção catódica (PC) é imprescindível para 
equipamentos e plataformas (toda vida útil) na área 
submersa. Cuidados com fragilização pelo hidrogênio 
(FH).

- Linha de ancoragem sem PC.
- Atenção com ZVM (zona de variação de maré)
- Fluidos de produção com contaminantes (Cl-, CO2, 

H2S, etc). 
- Corrosão-fadiga para risers.
- Contaminantes na injeção de água.
- Dificuldade de inspeção.



SEPARAÇÃO E 
PROCESSAMENTO PRIMARIO 
(Upstream)

3. CORROSÃO NA INDUSTRIA DE ÓLEO E GÁS

- Ambiente marinho e temperatura 
intermediária. ZVM

- Fluidos de produção com contaminantes 
(Cl-, CO2, H2S, etc).

- Diferentes projetos para cada ambiente e 
diferentes filosofias.

- Mudanças nos fluidos de produção.
- Contaminação com O2.
- Captação de água (O2 ,hipoclorito, 

operação intermitente, etc).



REFINO 
(Downstream)

3. CORROSÃO NA INDUSTRIA DE ÓLEO E GÁS

API 571 Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the 
Refining Industry. 
- Separação, craqueamento, temperaturas, reações químicas, 
diferentes fornecimentos de óleo, ambiente marinho, etc.

Mecanismos de danos gerais da indústria (específico Refino):
- Mecânicos ou Metalúrgicos – 9 (1)
- Alta Temperatura – 7 (1)
- Corrosão Uniforme ou Localizada – 12 (11)
- Trincamento Assistido pelo Meio – 6 (15)

Total Mecanismos de Dano- 34 (28) = 62
Subtotal somente “Corrosão” – 18 (26) = 44
44/62 =71% dos mecanismos associados à corrosão



Revenues and profits are in NOK and for 2012. 

Market capitalisation as of 13 May 2013.

TRANSFERÊNCIA E 
ESTOCAGEM

3. CORROSÃO NA INDUSTRIA DE ÓLEO E GÁS

- Fluidos menos agressivos, mas corrosivos.
- Corrosão externa (Ex dutos e tanques tem que ter PC). 

Corrosão sob tensão em dutos.
- Dificuldade de inspeção, grandes distâncias (dutos).



4. Mecanismo por Corrosão –Trincamento Assistido pelo Meio

Formas de corrosão

Dificuldade de inspeção, tempo de 
propagação e potencial de falha abrupta



1 - Material Susceptível

O material é susceptível ao meio (FH ou CST). 

De forma geral, maior dureza maior susceptibilidade para o 
mesmo material.

2 - Tensão Aplicada Trativa

Quanto maior a tensão, maior a probabilidade de falha.

Somente a tensão residual pode trincar.

3 – Meio agressivo

Ex: CST por H2S para aço carbono, “FH pela proteção catódica”, 
CST por cloretos em aços austeníticos, etc.

Meio 
“Agressivo”

4. Mecanismo por Corrosão –Trincamento Assistido pelo Meio



4. Mecanismo por Corrosão –Trincamento Assistido pelo Meio

ANÁLISE QUALITATIVA
- Norma de teste
- Meio corrosivo
- % YS
- Corrosividade
- Tempo 
- Critério de aprovação
- Etc

BTD



ANÁLISE QUANTITATIVA
KlC – Valor de tenacidade a fratura do material original (ao ar), ou seja, quando é atingido o valor 

de intensidade de tensões ocorre a fratura. 

KIEAC, KIHE ou KISCC = Valor de tenacidade à fratura com influência do meio, com intensidades de 
tensões acima deste valor o material é suscetível ao trincamento.

ASTM F1624
Step Loading

“I” é o modo de carregamento em tração.
EAC, HE e SCC significam enviromental

assisted cracking, hydrogen embritlement e 
stress corrosion cracking. 

4. Mecanismo por Corrosão – Trincamento Assistido pelo Meio



Efeito da resistência mecânica nos valores de KIC

e KISCC do aço AISI 4340 em água do mar. 

Aços de elevada resistência (YS>1240 MPa) podem sofrer corrosão sob tensão com água

4. Mecanismo por Corrosão –Trincamento Assistido pelo Meio

Tempo para falha (KIC) a partir de diferentes K (acima KISCC). 



4. Mecanismo por Corrosão –Trincamento Assistido pelo Meio

� API 579 -Fitness for 
Service”

� FAD (Failure
Assessment Diagram) 
assistido pelo meio

KI = KMAT

σ = σYS

KI = KTH

σ = σTH

Região admissível
Sem propagação de 

trincas assistidas pelo 
meio

Região de propagação de 
trincas assistidas pelo meio

Região não admissível
Critério de falha ao ar dado 

pela linha crítica

X da/dt = f(K)

AR

MEIO



5. CONCLUSÃO

� A indústria de óleo e gás convive com diversos 
ambientes/processos corrosivos e os mesmos são 
inevitáveis, necessitando de um meio de mitigação eficaz;

� Os mecanismos de trincamento assistido pelo meio devem 
possuir uma atenção especial e, se possível, serem evitados.

� Para equipamentos já instalados, torna-se fundamental o 
conhecimento dos limites aceitáveis dos materiais (KIEAC) em 
suas aplicações (Fitness for Service- API 579). 



FIM

Obrigado!

Luciano André Piana


