
EXEMPLO No  158 :  

TIPO DE ESTRUTURA: Tubo enterrado, φ=1200mm, de recalque de esgoto.  Rio de Janeiro / 2003. 
FISSURAÇÃO :  Ruptura ao longo de geratriz do tubo, seguindo os contornos dos grãos.  A tubulação 
estava em carga, sob forte pressão interna.. 
ESQUEMA DAS FISSURAS :  Fissuras ao longo dos contornos dos grãos, aproximadamente em uma 
geratriz. 

  
 

CAUSA DA FISSURAÇÃO :  Corrosão do ferro fundido, nos contornos de grãos. Observa-se o 
revestimento protetor quase totalmente destruído.  

A corrosão do ferro do tubo é mais acentuada nos contornos dos grãos.  Por esse motivo, quando sob 
pressão interna, a ruptura ocorre nesses contornos de grãos, e não ao longo de uma geratriz reta exata. 

COMENTÁRIO:  Um exemplo de ruptura semelhante é mostrado no livro do Prof. Vicente Gentil - 
Corrosão- 3ª edição - [ 71 ]. Trata-se do caso número 40, mostrado a seguir. 
 

 
 

Tubo de 25mm de uma Serpentina de um resfriador de água.  Tubo de aço carbono galvanizado (Zn), 
por imersão.  Corrosão em ambiente rico em enxofre. [71] 
 
OBSERVAÇÃO : Importante é observar que a ruptura dos tubos se dá nos contornos dos grãos, pois 
ai a corrosão é sempre maior.  A espessura útil da parede do tubo diminui e, portanto, a resistência 
também. 

 
 



EXEMPLO No  158 : ( CONTINUAÇÃO ) 

TIPO DE ESTRUTURA: Tubo, φ=1200mm, de recalque de esgoto.  Rio de Janeiro / 2003. 

FISSURAÇÃO :  Ruptura ao longo de geratriz do tubo, seguindo os contornos dos grãos. 

ESQUEMA DAS FISSURAS :  Fissuras ao longo dos contornos dos grãos. 
 

CONTORNOS DE GRÃOS 

 

 

 
 

A microestrutura de muitos materiais consiste de inúmeros 
grãos.  Um grão é uma porção do material dentro da qual o 
arranjo dos átomos é idêntico.  
A orientação dos arranjos, é diferente em cada um dos grãos 
adjacentes. A fronteira entre os grãos é o chamado contorno 
dos grãos. Essa fronteira é desordenada. A largura dessa 
região desordenada, é pequena, da ordem de 1 a 2 átomos.  
O comprimento, no entanto, pode ser grande. 

Simulação do contorno de grãos por 
meio de bolhas de sabão sobre a água.  
Uma característica da região dos 
contornos de grão é que ela é muito 
estreita. Ver Derek  Hull [132] 
A fronteira entre os grãos é mais  
corrosível, porque os átomos estão 
desordenados. 

 

 
 

Grãos do Ferro Comercialmente Puro  
Aumento 200 X 

 

 
 

Grãos de Aço com 0,3% de Carbono 
Aumento 200 X 

Ver :  Vicente Chiaverini - Aços-Carbono e Aços-Liga [135]  e 
          Hubertus Colpaert - Metalografia  dos Produtos Siderúrgicos  Comuns [137] 

 

 

Grão 1 
Grão 2 

Grão 3  
Grão 4

Contornos de grãos

Átomos  com 
um arranjo 

bem definido. 

Contorno dos 
grãos 

Grão 3

Grão 1 



EXEMPLO No  158  :  ( CONTINUAÇÃO ) 
TIPO DE ESTRUTURA : Tubo, φ=1200mm, de recalque de esgoto.  Rio de Janeiro / 2003. 
FALHA  :  Ruptura ao longo de geratriz do tubo. 
ESQUEMA: 
 
 
 

 

 
O equilíbrio das forças que atuam em 
um plano, contendo um diâmetro e o 
eixo do tubo, resulta em: 
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Exemplo : 
 

p =180 t/m 2 ;   D =1,2 m 
e = 5/8” = 1,6cm 
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Em ensaios feitos em laboratório, 
com tubos de aço sem corrosão, 
as rupturas  ocorrem segundo a 
geratriz do tubo. 
As rupturas não são exatamente 
linhas retas, pois os “grãos” do 
aço formam contornos irre-
gulares.  Ver Nadai A. [136] 

 
 
SOLUÇÃO :  Segundo Vicente Gentil [71] : “ O sistema de proteção mais usual , em tubulações de 
maior responsabilidade , como oleodutos, gasodutos, aquedutos e minerodutos, é aquele que utiliza o 
revestimento protetor e a proteção catódica por corrente impressa. 
... 
O revestimento geralmente apresenta falhas, originadas por aplicação deficiente ou manipulação não 
cuidadosa, constituindo-se em pequenas áreas anódicas. 
... 
A proteção catódica protegerá essas áreas e o revestimento diminuirá a corrente requerida para a 
proteção catódica.” 
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EXEMPLO No  158 : ( CONTINUAÇÃO ) 
TIPO DE ESTRUTURA : Dutos de aço enterrados, como aquedutos, minerodutos, gasodutos, 
oleodutos, etc.., sujeitos a ataques de sulfatos e cloretos. 
SOLUÇÃO :  Usar revestimento protetor e proteção catódica. 
ESQUEMA SIMPLIFICADO : 

 
COMENTÁRIOS: 

Segundo A.C. Dutra em seu livro - Proteção Catódica -1999 - [133]:  
 

• “ O processo de controle por proteção catódica é empregado em associação com o uso de 
revestimentos protetores.”   

  

• “ É de fundamental importância o emprego de revestimento em tubulações enterradas”. 
 

• “Revestimentos externos para tubulações, cada um com um diferente “grau de eficiência”: 
• Polietileno extrudado. ( 99% )  
• Esmalte de piche de carvão.( 99%)  
• Asfalto. ( 97% a 70%) 
• Fitas plásticas. ( 60% ) 
• Espuma rígida de poliuretano. ( 97 % )  
• Tintas betuminosas. ( 60 %)” 

• “Os principais anodos usados para tubulações de aço são ligas de Magnésio, ligas de Zinco e 
ligas de Alumínio.”  

Leito de anodos 
galvânicos. 

Tubo de aço 
enterrado, com 
revestimento 

protetor

Esquema de um sistema de 
proteção catódica galvânica. 

Ver A. C. Dutra [133] 


