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RESUMO
Almeida, Caroline V. B.; Silva, Maria P. N. M. Análise da Influência dos Agentes
Químicos na Corrosão do Filtro Biológico Percolador De Estações de
Tratamento de Esgoto. 2017. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso. Bacharelado
em Engenharia Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta
Grossa, 2017.
A corrosão de metais, processo de deterioração de materiais devido às suas
interações físico químicas com o meio exposto, é um problema muito comum em
estações de tratamento de esgotos (ETE’s). A concentração dos componentes
presentes nos efluentes das ETE’s agrava ainda mais o processo de corrosão. Os
equipamentos que estão diretamente expostos aos efluentes se degradam muito
rapidamente e é necessário fazer uma frequente manutenção dos mesmos. Nesse
sentido, o presente trabalho visa estudar ao processo de corrosão em um
equipamento específico de uma ETE, o filtro biológico aeróbio percolador (FBP).
Para isso, corpos de prova (CP’s) de três diferentes materiais, sendo eles o aço
carbono 1010, aço inoxidável 304 e aço galvanizado, foram expostos às mesmas
condições do FBP, sendo possível assim calcular a perda de massa de cada
material. Os CP’s foram instalados em duas ETE’s diferentes, a fim de compará-los
de maneira mais eficiente. Paralelamente, análises químicas foram realizadas em
amostras de efluentes das duas ETE’s. Nos dois casos, o aço inoxidável 304
apresentou resultados mais estáveis comparados aos demais materiais, e taxas de
corrosão mais baixas. O aço carbono apresentou crescimento linear na taxa de
corrosão, enquanto o aço galvanizado apresentou corrosão baixa no início, que
aumentou significativamente após a degradação completa da camada de zinco.
Quanto às análises químicas, notou-se que o efluente da ETE de Cará-Cará contém
maiores concentrações de sulfetos e também maior alcalinidade, o que aumenta a
agressividade corrosiva do meio. Os resultados então mostraram que além do aço
inox ser o mais estável em questões de corrosividade, a ETE de Cará-Cará
apresentou maior alcalinidade e concentração de sulfetos, o que elevou as taxas de
corrosão dos CP’s quando comparados à ETE de Gertrudes.
Palavras-chave: Corrosão. Análise de efluentes. Estação de tratamento de esgoto.
Filtro biológico aeróbio percolador.

ABSTRACT

Almeida, Caroline V. B.; Silva, Maria P. N. M. Analysis of the Influence of
Chemical Agents on the Process of Corrosion in Rotary Distributors Installed
in Sewer Treatment Stations. 2017. 73 f. Course Conclusion Paper. Bachelor of
Chemical Engineering, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa,
2017.
The corrosion of metals, deterioration process that occur in materials due to their
interactions to the environment they are exposed to, is an alarming problem in Sewer
Treatment Stations. The components concentration of the effluents in the treatment
stations makes the process of corrosion even worse. The equipments directly
exposed to the effluents suffer fast degradation, and in this case, it is necessary to
provide frequent maintenance of them. In this sense, the present project aims to
study the corrosive process in specific equipment in a Sewer Treatment Starion, the
rotary distributor of the percolator biological filter. To do so, samples of three different
metals, including 1010 carbon steel, stainless still and galvanized steel, were
exposed to the same conditions as the filter is exposed daily. With this, it was
possible to calculate mass loss of each material. The samples were installed in two
different treatment stations, so they can be compared in a more efficient way. At the
same time, chemical analyses were made with samples of the effluents of the two
different stations. In both cases, the stainless steel performed more stable results
compared to the other metals, and lower corrosion rate. The carbon steel indicated
linear growth in corrosion rate, while the galvanized steel presented low corrosion
rate at the beginning, but significantly increase after complete degradation of the
protecting layer of zinc. Regarding the chemical analyzes, it was noted that the
effluent in the Cará-Cará Sewer Treatment Station has higher concentrations of
sulfides and also higher alkalinity, what raises the corrosive aggressiveness of the
effluent. The results also show that not only the stainless steel is the most stable
metal regarding corrosion, but also that Cará-Cará’s station has the highest
concentration of impurities. The higher concentration of impurities in this treatment
station leads to higher corrosion rates in the samples.
Keywords: Corrosion. Effluent analysis. Sewer treatment station. Percolator
biological filter.
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1 INTRODUÇÃO

A corrosão é um processo químico ou eletroquímico que ocorre nos metais de
forma natural, causando a destruição gradativa desses materiais. O aumento
significativo da utilização de metais para a construção de peças, equipamentos e
estruturas, aumenta consideravelmente a necessidade do estudo aprofundado dos
efeitos da corrosão, e de procedimentos para que seja interrompida ou retardada
(BRAMBILLA, 2011).
Além do oxigênio, outros componentes do fluido em contato com o material
podem afetar significativamente a ação corrosiva, assim como a temperatura,
radiação solar, pressão, velocidade do fluido em contato com o material, entre
outros. É importante, antes de iniciar análises corrosivas, estudar essas condições
ambientais, bem como as substâncias e suas concentrações presentes no agente
circulante (SOUZA, 2010).
Os metais são altamente empregados em tubulações de água e esgoto, e os
mesmos são corroídos devido à sua instabilidade termodinâmica, à composição e
temperatura dos efluentes que atravessam essa tubulação. A corrosão dessas
tubulações pode ser alterada, por exemplo, dependendo das concentrações de
cloreto e sulfato presentes nessas águas (DELAUNOIS; TOSAR; VITRY, 2014).
Em Ponta Grossa, Paraná, a Companhia de Saneamento do Paraná
(SANEPAR) é a empresa responsável pelo tratamento do esgoto e distribuição de
água da cidade. A empresa está presente em 345 cidades do Paraná e uma em
Santa Catarina, apresentando 234 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). Além
disso, apresentou o número ótimo de 99,5% de índice de tratamento de esgoto em
2014, e um total de 7,1 milhões de habitantes atendidos.
O presente projeto tem como finalidade apresentar a análise da corrosão do
Filtro Biólogico Percolador (FBP), um dos equipamentos responsáveis pelo
tratamentos dos efluentes domésticos das ETEs. Essa análise ocorre por meio do
estudo da composição química desses efluentes e sua influência no processo
corrosivo. Almeja-se avaliar os equipamentos de duas ETEs: Gertrude e Cara-cará,
ambas instaladas no município de Ponta Grossa – PR. Estas ETEs apresentam
significativo processo de corrosão no FBP, exigindo, constantemente, reparos e até
mesmo substituição do equipamento (SANEPAR, 2016).
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Nesse sentido, empresas responsáveis por tratamento de efluentes teriam
mais eficiência no processo de tratamento se os efeitos corrosivos nas tubulações e
equipamentos utilizados nas ETEs fossem controlados ou mitigados, o que além de
diminuir a necessidade de manutenção do sistema e interrupção do processo, pode
reduzir os custos do mesmo, uma vez que não haveria necessidade de manutenção
ou troca de materiais rotineiramente.
Assim, qual é a razão da baixa durabilidade das tubulações, FBP e demais
equipamentos das estações de tratamento de esgoto e qual a relação entre a
composição química dos efluentes e a corrosão desses materiais? Almeja-se
responder essas questões analisando-se dados coletados de efluentes nas ETEs de
Gertrudes e Cará-Cará, na cidade de Ponta Grossa, Paraná.
Sabidamente, a corrosão de tubulações de tratamento de esgotos pode
provocar muitas consequências negativas, tanto para o processo em si, quanto
ambientalmente. Ela pode alterar o ciclo de manutenção das ETEs, interrompendo o
processo de tratamento, bem como ser responsável pela contaminação de solos,
rios e oceanos, causar perda desnecessária de material, e afetar a saúde e
segurança da população (PONTE, 2003).
O aumento na frequência da manutenção de uma ETE é capaz de aumentar
os custos do processo, assim como a sua interrupção pode ser considerado um fator
de redução da qualidade do afluente. Além dos custos de manutenção e interrupção
do processo, ainda há um custo considerável na aquisição de novas tubulações e
equipamentos a fim de substituir os elementos degradados pelos processos
corrosivos. Complementando, se não houver um controle rigoroso da corrosão, as
tubulações, nos casos mais extremos, podem se romper causando contaminação de
solos e águas e, em decorrência, gerar possíveis problemas de saúde e segurança
para a população.
Pretende-se, então, com esse projeto, estudar as possibilidades de diminuir
os impactos negativos que a corrosão pode causar em uma planta de ETE, assim
como minimizar os gastos relacionados aos problemas da corrosão, como os de
frequente manutenção e substituição de materiais degradados.
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1.1 OBJETIVO GERAL

Determinar a influência da composição química e concentração de compostos
presentes nos efluentes de esgoto na corrosão do FBP e equipamentos das ETEs
de Ponta Grossa.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Analisar quimicamente os efluentes nas ETEs de Gertruges e Cará-Cará.



Avaliar a perda de massa e a corrosão do aço carbono 1010, aço inoxidável
304 e do aço galvanizado imersos nos efluentes das duas ETEs estudadas;



Relacionar a composição dos efluentes com a corrosão do FBP;



Comparar a análise de efluentes e a corrosão dos equipamentos em cada
uma das ETEs;



Identificar a relação entre essas análises.
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2 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

2.1 MEIO AMBIENTE

A questão ambiental e a sua relação com a exploração que a humanidade faz
de seus recursos é de extrema importância e urgência nos dias atuais. Muitas vezes,
recursos naturais são explorados intermitentemente de acordo com os desejos e
necessidades da população, sem que exista um estudo de como isso interferirá
permanentemente no meio ambiente. Renováveis ou não renováveis, recursos
naturais são explorados com maior intensidade a cada ano, florestas são
desmatadas sem reposição, a urbanização invade áreas verdes e não há
preocupação sobre as consequências irreparáveis que essas atitudes podem causar
(SOUZA, 1997).
Ainda de acordo com Souza (1997):
Com o confronto inevitável entre o modelo de desenvolvimento econômico
vigente — que valoriza o aumento de riqueza em detrimento da
conservação dos recursos naturais — e a necessidade vital de conservação
do meio ambiente, surge a discussão sobre como promover o
desenvolvimento das nações de forma a gerar o crescimento econômico,
mas explorando os recursos naturais de forma racional e não predatória
(SOUZA, 1997, p. 30).

Entretanto, a preocupação não ambiental não está relacionada apenas com
os recursos naturais erroneamente explorados pela humanidade, mas por outros
inúmeros motivos, como o tratamento correto e eficaz que devem ser direcionados
tanto para resíduos sólidos, quanto para os efluentes. O descarte impróprio e não
tratamento desses resíduos pode provocar contaminação do solo, rios e mares,
lençóis freáticos, entre outros. Essas contaminações, então, são diretamente
relacionadas e nocivas à saúde humana.

2.1.1 Tratamento de Resíduos

Resíduos sólidos são todos aqueles que não têm valor e devem ser
eliminados, apesar de um dia já terem sido úteis para suas determinadas atividades,
porém, agora já não tem mais valor de uso. Como resíduos sólidos temos os
comerciais, industriais e domésticos. Os resíduos sólidos mais expressivos na
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sociedade são os resíduos urbanos. Esse fato é explicado pelo aumento significativo
no consumismo, o que aumenta a produção de rejeitos, derivado principalmente das
embalagens dos produtos consumidos e dos desperdícios alimentícios. Esse
problema vem crescendo ao longo dos anos, porém, é de origem tão antiga quanto à
humanidade. De acordo com Russo (2003), desde que os humanos começaram a se
tornar sedentários se iniciou o problema com resíduos sólidos. Por falta de
conhecimento sobre o mal que resíduos sólidos podiam causar, esses resíduos
eram lançados principalmente em lagos e rios. A Peste Negra, que dizimou entre 25
e 75 milhões de pessoas na Europa em meados do século XIV, é totalmente
relacionada com o não tratamento e descarte impróprio de resíduos sólidos.
Contudo, apesar de ser um problema muito antigo, não era tão importante
quanto é agora. No passado, os principais resíduos sólidos eram de origem
orgânica, portanto reciclados facilmente ou transformados em adubo pela sua
decomposição. Além disso, a produção de resíduos sólidos era consideravelmente
menor, e o espaço que se tinha para o descarte do mesmo era muito maior.
Recentemente, ao contrário, houve um aumento exponencial na produção desses
resíduos por diversos motivos, como aumento populacional, consumismo, acréscimo
de produtos embalados no mercado, entre outros, o que faz com que haja uma
preocupação muito maior com relação a esses resíduos. De acordo com Russo
(2003, p. 9), "Na última década houve uma duplicação da produção de resíduos por
habitante, em termos de peso, e quase o quádruplo em termos de volume".
Para tentar resolver esses problemas, aplica-se a gestão de resíduos sólidos,
que tem como finalidade diminuir o impacto ambiental provocado. Essa gestão
apresenta uma sequência de passos que devem ser tomados com esses resíduos
antes que eles sejam propriamente, ou impropriamente, descartados. Esses passos
são: redução da produção de resíduos, reutilização dos resíduos, reciclagem dos
resíduos, reaproveitamento da energia desses resíduos através de incineração e só
então, caso as alternativas anteriores não possam ser alcançadas, disposição em
aterros sanitários controlados (DEMAJOROVIC, 1995).
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2.1.2 Tratamento de Efluentes

A maioria dos processos industriais (químicos, alimentícios ou de outra fonte),
geram as chamadas águas residuais. Assim como esses processos industriais, a
coleta de esgoto em cidades também gera efluentes que precisam ser descartados.
Os efluentes, no geral, são descartados em fontes de águas naturais (rios, lagos ou
oceanos). Porém, antes que isso aconteça, devem ser tratados independente de
qual seja a sua origem (BAIRD, 2002).
Geralmente, o tratamento de efluentes divide-se em 3 fases principais. A fase
primária do tratamento destaca-se pela retirada de matérias sólidas com maior
diâmetro, assim como a retirada dos líquidos oleosos. Nessa fase, no fundo da lagoa
de decantação, onde ocorre o tratamento, forma-se o lodo, composto de materiais
insolúveis. Na superfície do lago, por outro lado, são retirados os líquidos oleosos de
menor densidade.
Figura 1 - As três fases principais dos tratamentos de efluentes.

Fonte: Adaptado de Baird, 2002.

Após esse tratamento, apesar da Demanda Biológica de Oxigênio (DBO),
indicador da quantidade de oxigênio consumido na degradação da matéria orgânica,
ter sido reduzida em 30%, é necessário diminuir ainda mais a DBO do efluente, e
portanto, ocorre a fase secundária de tratamento, também chamada tratamento
biológico. A necessidade de se diminuir os valores de DBO devem-se às
consequências negativas que essa elevada concentração pode causar para a vida
de animais aquáticos, assim como para a população em geral.

Essa etapa de
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tratamento é baseada na oxidação biológica através de microrganismos, e a DBO
diminui para valores próximos a 10% do valor inicial (BAIRD, 2002).
A terceira fase não é aplicada em todas as estações de tratamento, e só é
utilizada quando há a necessidade de atender condições específicas de
concentração de produtos químicos, para águas purificadas, por exemplo.

2.2 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Quando não tratados, efluentes, sejam eles industriais ou domésticos,
podem causar grandes impactos em corpos de águas naturais, o que gera muita
preocupação sobre o seu tratamento. Para impedir que esses efluentes não tratados
sejam despejados em águas naturais, legislações, como a Resolução 430/2011 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente, foram criadas a fim de diminuir impactos
negativos que esses efluentes podem causar no meio ambiente (CONAMA, 2011).
Os maiores problemas causados pela falta de tratamento de efluente de
esgotos encontram-se nos países ainda em desenvolvimento. Em muitos deles,
efluentes são despejados em águas naturais sem nenhum tipo de tratamento prévio.
Isso ocorre por diversos motivos, como baixos recursos financeiros, inexistênca de
exigências legais, falta de controle político, entre outros. Entretanto, a inserção
gradativa da ideia de necesidade de tratamento desses efluentes é de extrema
importância, e pode causar melhoras significativas tanto na saúde populacional
quanto no desevolvimento ambiental e econômico (OLIVEIRA, 2006).
Ainda segundo Oliveira (2006), as estações de tratamento de esgoto se
enquadram então, na extrema necessidade de tratamento de efluentes antes que
esses cheguem aos corpos de águas naturais, causando poluição, doenças e
contaminações. Esses efluentes devem atingir níveis de tratamento relacionados à
determinados critérios, definidos por exigências legais. Essa quantificação,
geralmente, é analisada por medições de concentração de sólidos suspensos,
nitrogênio e fósforo total, DBO e Demanda Química de Oxigênio (DQO).
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2.2.1 Partes de uma Estação de Tratamento de Esgoto

Muitas análises e etapas de tratamento devem ser realizadas com a
finalidade de atender as exigências legais de despejo de efluentes em águas
naturais. Portanto, é de extrema importância o bom desempenho e controle das
estações de tratamento de efluentes. Dessa forma:
Muitos trabalhos têm sido elaborados sobre o projeto e a operação de
estações de tratamento de esgotos, envolvendo operações físicas unitárias
e processos químicos e biológicos unitários. Apesar da importância
incontestável do tema, estudos ligados à avaliação de desempenho de
ETEs se mostram, hoje, tão ou mais importantes no planejamento e projeto
de sistemas de tratamento, uma vez que a definição de bom desempenho
envolve o alcance dos padrões de lançamento, que se tornam cada vez
mais restritivos (OLIVEIRA, 2006, p.17).

2.2.1.1 Tratamento preliminar

O tratamento preliminar de efluentes tem como principal função a retirada de
resíduos sólidos mais grosseiros, normalmente flutuantes. É de extrema importância
para que o efluente possa seguir para as demais etapas de tratamento sem provocar
danos ao sistema.
O gradeamento, processo muito utilizado nessa etapa, pode ocorrer através
de 3 equipamentos: cestos, grades ou peneiras. Os cestos são geralmente dispostos
no interior de poços de sucção. As grades, por sua vez, são utilizadas na primeira
unidade de tratamento para remover as partículas sólidas. A Figura 2 mostra um
exemplo de grade fixa utilizada em uma estação de tratamento de esgotos
(JURGENSEN, 2008).
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Figura 2 - Exemplo de grades utilizadas em tratamento preliminar de ETE.

Fonte: Jurgensen, 2008.

Nessa etapa, também ocorre o processo de desarenação, com o auxílio da
atividade gravitacional. Tem como principal objetivo reter materiais inorgânicos, na
sua maioria, areia. É de extrema importância uma vez que a retirada da areia diminui
a possibilidade de obstrução em tubulações, tanques, entre outros. O processo é
simples: ocorre a decantação da areia devido à força da gravidade e a manutenção
da velocidade do fluxo de efluente (DAMINELLI, 2008).

2.2.1.2Tratamento secundário biológico anaeróbio

O tratamento biológico remove matéria orgânica, organismos patogênicos, e
outros compostos do efluente. O tratamento anaeróbio se dá pela utilização de
bactérias anaeróbias para realizar a decomposição de matéria orgânica presente no
efluente. Bactérias anaeróbias são todas aquelas que não necessitam de oxigênio
para o seu crescimento. A decomposição dessas matérias orgânicas ocorre em
reatores RALF (Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado) (JURGENSEN, 2008).
A principal reação que ocorre no interior do RALF (Equação 1) é:
𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 + 𝑏𝑎𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑎𝑠 → 𝐻2 𝑂 + 𝐶𝐻4 + 𝐻2 𝑆 + 𝑏𝑎𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑎𝑠

(Equação 1)
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Figura 3 - Sequência de RALFs circulares em uma ETE de Ponta Grossa - PR.

Fonte: Autoria própria, 2016.

No RALF, ocorre uma "filtragem biológica", onde o efluente que passa por
esse filtro recebe a ação das bactérias anaeróbias. Tem como características
principais o baixo consumo de energia, geração de metano para possível utilização
como combustível, baixo custo de manutenção e operação, entre outros. A Figura 3
representa um conjunto de RALFs circulares.
Depois de passarem pelo RALF, os efluentes seguem para o chamado filtro
anaeróbio. O filtro anaeróbio é formado por um tanque com bactérias anaeróbias
fixadas em material inerte. Por serem utilizados pós-tratamento no RALF, os
efluentes que são tratados nesses filtros devem ser diluídos, e com baixa
concentração de sólidos. Uma vez que as bactérias estão fixadas nos tanques, o
fluxo de efluente pode ser ascendente, descendente ou horizontal. Na SANEPAR, os
filtros anaeróbios mais utilizados são o de fluxo ascendente, com recheio fixo de
pedra brita. A Figura 4 apresenta um filtro anaeróbio.
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Figura 4 - Filtro Anaeróbio Biológico Percolador.

Fonte: Maçaneiro, 2017.

Em casos onde a condição anaeróbia é essencial, ocorre a utilização de
lagoas anaeróbias como uma alternativa ao tratamento biológico. Nessas lagoas,
são adicionadas altas cargas de DBO, o que gera um consumo de oxigênio maior
que sua produção. São usualmente muito profundas, de forma a impedir a entrada
de oxigênio da superfície para as camadas mais baixas. A Figura 5 mostra uma
lagoa anaeróbia e a Figura 6 é uma representação esquemática da mesma.
Figura 5 - Vista de uma lagoa anaeróbia.

Fonte: Jurgensen, 2008.
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Figura 6 - Representação esquemática de uma lagoa anaeróbia.

Fonte: Jurgensen, 2008.

2.2.1.3Tratamento secundário biológico aeróbio

Também considerado um tratamento biológico, os tratamentos aeróbios
utilizam-se de bactérias aeróbias para a decomposição de matérias orgânicas, ou
seja, bactérias que necessitam de oxigênio para seu crescimento. São compostos
basicamente por três etapas: aeração, decantação secundária e retorno do lodo
(DAMINELLI, 2008).
A primeira etapa ocorre em tanques de aeração, onde ocorre a inserção de
ar no tanque, para mantê-lo aerado. Nesse tanque, ocorre a formação do lodo
ativado. Além disso, oxigênio é adicionado ao tanque, para que também seja
possível manter o líquido em movimento, para impedir que as bactérias se instalem
no fundo do tanque. Ocorre também a agitação do tanque para permitir a presença
dos microrganismos em todo o tanque, com o objetivo de flocular a maior quantidade
possível de matéria orgânica (KUNZ, 2002).
Segundo Kunz (2002), é de grande importância que o lodo gerado na
decantação secundária seja recirculado no sistema, com a finalidade de fazer com
que as bactérias contidas nesse lodo retornem ao sistema, de forma a manter uma
quantidade ideal da mesma, sem necessidade de reposição. Entretanto, é
indispensável que ocorra o descarte de parte desse lodo, uma vez que ele ocupa
espaço no decantador e pode, eventualmente, ser eliminado juntamente com o
efluente já tratado nessa etapa.
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Apesar de ser um processo muito eficiente no tratamento de efluentes,
apenas três estações de tratamento da SANEPAR se utilizam do processo aeróbio:
ETE Belém (Curitiba), ETE Audi (São José dos Pinhais) e ETE Eletrosul (Ivaiporã).
Isso significa que as ETEs de Ponta Grossa, estudadas nesse projeto, não se
utilizam de processos aeróbios como tratamento secundário de efluentes
(JURGENSEN, 2008).

2.2.1.4Tratamento físico

Os processos de tratamento físico recebem esse nome uma vez que se
utilizam de forças físicas como principal característica de tratamento. Geralmente,
são utilizados para retirada de resíduos sólidos, através de suspensão ou
decantação. Os principais processos utilizados nessa fase são sedimentação,
flotação e equalização, onde todos se utilizam da força da gravidade como principal
responsável pelo acontecimento do processo.
Na sedimentação, as partículas que necessitam ser removidas não sofrem
floculação ou aglomeração, são ditas individuais. Para que a sedimentação ocorra
nesse caso, é necessário manter uma baixa velocidade do fluxo, e assim, as
partículas tendem a descer. Dessa maneira, se concentram no fundo e separam-se
do efluente. A concentração de partículas sedimentadas no fundo do tanque é
chamada lodo. A sedimentação é muito utilizada no processo de tratamento de
efluentes, podendo ser utilizada tanto nos processos primários de tratamento como
nos secundários.
A flotação é utilizada para a remoção de partículas que apresentam
dificuldade de sedimentação. Utiliza-se de bolhas de ar que são inseridas no tanque
para facilitar a separação dos sólidos a serem retirados. As partículas são
absorvidas pelas bolhas de ar, que são posteriormente retiradas do sistema. A
equalização, por sua vez, tem como finalidade homogeneizar o efluente, tornando as
características do mesmo uniforme, facilitando as análises e seu tratamento
(JURGENSEN, 2008).
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2.2.1.5 Tratamento químico

Os tratamentos químicos são caracterizados pela utilização de produtos
químicos como auxiliadores de tratamento. São utilizados para suprir os tratamentos
físicos e biológicos, quando esses não são suficientes para que se atinja as
concentrações exigidas pela legislação antes de despejar o efluente em águas
naturais. Geralmente, os processos químicos utilizados são coagulação, oxidação
química, correção de pH, precipitação química, entre outros (FERNANDES,
OLIVEIRA & HOTZA, 2003).
Segundo Jurgensen (2008), o controle do pH em tratamento de efluentes é
um processo químico muito utilizado e de extrema importância, uma vez que seu
controle é indispensável nos processos aeróbios e anaeróbios, a fim de maximizar o
crescimento microbiano. Além disso, processos como cloração e adição de ozônio
são utilizados para a neutralização de odores em águas tratadas, assim como a
adição de sal de iodo. Também são utilizados reagentes químicos com a finalidade
da eliminação de espumas nos esgotos causados pela presença de sabões e
detergentes.

2.2.1.6 Desinfecção

A desinfecção é um processo utilizado principalmente para a retirada de
bactérias, protozoários, vírus, vermes e responsáveis por doenças patogênicas. É
realizada através de produtos químicos ou radiação ultravioleta. Além de reduzir a
possibilidade de ocorrência de doenças através do sistema de distribuição de águas,
esse processo também melhora odor, turbidez, cor e outras características da água.
O cloro é a substância mais utilizada como alternativa de desinfecção de efluentes
em ETEs (PIANOWSKI, 2003).

2.2.2 Exigências legais para lançamento dos efluentes no meio ambiente

Qualquer efluente de fonte poluidora, sejam eles industriais ou domésticos,
precisa atingir um teor de concentração para determinadas características, antes de
ser enviados novamente para corpos de águas naturais. Existem leis, normas e
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resoluções que determinam essas condições em que os efluentes deixam as ETEs,
onde os principais parâmetros são DBO, DQO, temperatura, pH, fósforo total, sólidos
totais e nitrogênio total (CONAMA, 2011).
Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2011), nesse
sentido, estima-se um pH próprio de lançamento entre 5 a 9, temperatura inferior a
40°C e materiais sedimentáveis de no máximo 1 mL/L. Além disso, não deve
apresentar materiais flutuantes, e a DBO deve ser removida em pelo menos 60%.
Complementarmente, a Tabela 1 relaciona as concentrações máximas de
compostos inorgânicos que se encaixam no padrão de lançamento, enquanto a
Tabela 2 relaciona os compostos orgânicos.
Tabela 1 - Parâmetros inorgânicos de lançamento.
Parâmetros inorgânicos

Valores Máximos (mg/L)

Arsênio total

0,5

Bário total

5,0

Boro total

5,0

Cádmio total

0,2

Chumbo total

0,5

Cianeto total

1,0

Cobre dissolvido

1,0

Cromo hexavalente

0,1

Cromo trivalente

1,0

Estanho total

4,0

Ferro dissolvido

15

Fluoreto total

10,0

Manganês dissolvido

1,0

Mercúrio dissolvido

0,01

Níquel total

2,0

Nitrogênio amoniacal total

20,0

Prata total

0,1

Selênio total

0,3

Sulfeto

1,0

Zinco total

5,0

Fonte: CONAMA, 2011.
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Tabela 2 - Parâmetros orgânicos de lançamento.
Parâmetros Orgânicos

Valores Máximos (mg/L)

Benzeno

1,2

Clorofórmio

1,0

Dicloroetano

1,0

Estireno

0,07

Etilbenzeno

0,84

Fenóis totais

0,5

Tetracloreto de carbono

1,0

Tricloroetano

1,0

Tolueno

1,2

Xileno

1,6

Fonte: CONAMA, 2011

2.3 CORROSÃO

Os metais e as ligas metálicas são utilizados nos mais variados setores da
economia mundial. Em decorrência do desenvolvimento das indústrias e das
tecnologias, tornaram-se recorrentes nas mais variadas formas, sendo empregados
em projetos de engenharia como em construções de pontes e plataformas de
petróleo, confecção de tubulações, equipamentos industriais, trocadores de calor,
reatores, caldeiras e até mesmo nos meios de transporte e equipamentos
eletrônicos (GENTIL, 2003).
Gentil (2003, p.01) define a corrosão como “a deterioração causada pela
interação físico-química entre o material e seu meio operacional”, sendo esta a
causa da grande perda de materiais. Essa perda pode ocorrer por desgaste,
variações químicas e até modificações estruturais que tendem a tornar o material
inadequado para uso, gerando um custo elevado em manutenção, troca e
substituição.
As consequências geradas pela corrosão vão desde danos ambientais, os
quais podem ser resultado de grandes rupturas, possíveis contaminações através de
frestas e/ou rachaduras, acidentes pessoais ou a patrimônios como também paradas
não programadas. Sendo assim, é desprendido um grande investimento na
manutenção preventiva das partes susceptíveis à corrosão.
O fenômeno da corrosão se dá através de reações químicas irreversíveis,
portanto sempre que há transferência de elétrons, há uma reação de oxi-redução
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associada. A transferência de elétrons gera duas classificações de corrosão, a
química e a eletroquímica. E de acordo com o processo, também pode classificar-se
em corrosão úmida ou seca (GEMELLI, 2001).
Os mais importantes fatores que devem ser levados em conta no momento
da escolha de um material ou liga a ser empregado em um estrutura, que vão desde
o modelo atômico do metal, sua composição, tensão de cisalhamento, o meio em
que a estrutura se encontra até caracterização de acordo com a agressividade do
meio, concentração de reagentes, pressão, e temperatura. Através desses dados
realiza-se um estudo da interação entre a superficie do material escolhido com o
meio em que será inserido. Tal procedimento reduz as chances de falhas de projeto,
e consequentemente aumentam o tempo de vida da estrutura (SHREIR; JARMAN;
BURSTEIN, 1994).

2.3.1 Formas de Corrosão

Reações de oxidações de metais se dão pelo princípio de ceder ou receber
elétrons. O metal atua como o agente redutor no qual cede os elétrons à superfície
oxidante, também chamada receptora. Como o processo é contínuo e irreversível, a
degradação do metal progride conforme o tempo, o que fornece à velocidade de
reação um importante papel no tempo de duração de um material (WOLYNEC,
2003).
O estudo do processo de corrosão implica no conhecimento dos diferentes
tipos ou formas dos ataques, suas causas e mecanismos. Suas classificações
podem ser subdivididas quanto à morfologia, causas ou mecanismos, fatores
mecânicos, meio corrosivo e localização do ataque.
A classificação quanto à morfologia serão apresentados no trabalho as
corrosões do tipo uniforme, por placas, alveolar, puntiforme ou por pite, intergranular
e intragranular, mais comuns em meios orgânicos, associados à corrosão química e
em ligas metálicas mais utilizadas em tubulações e equipamentos encontrados nas
ETEs (GENTIL, 2003).
Shreir (1994) exemplifica a corrosão uniforme como o processo de
degradação do material como um todo, ocorrendo perdas até na espessura.
Geralmente é associada a mais de um tipo de corrosão, podendo ser resumido por
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uma corrosão generalizada do material como observado na Figura 7a. É comum em
processos de dissolução ácida e corrosão atmosférica.
A corrosão localizada, ou por placas, se dá em certas regiões da superfície
do metal, como observadas na Figura 7b. Esse tipo de morfologia é visto em
ataques depositados e em fendas. O tipo alveolar acontece na superfície metálica
produzindo uma corrosão do tipo arredondada semelhante aos alvéolos que a
nomeiam. Na Figura 7c é possível ver a característica do diâmetro e profundidade
(FRADE, 2015).
Corrosão por pites ou puntiforme caracteriza-se por ser um ataque
localizado à superfície do material em presença, geralmente, de íons agressivos e
cloretos. Sua forma é semelhante a pequenas cavidades mais profundas que seu
diâmetro e variam umas das outras. São semelhantes à corrosão alveolar como
observado na Figura 7d (SHREIR; JARMAN; BURSTEIN, 1994).
Figura 7 - Formas de corrosão.
(a) Corrosão Uniforme em chapa de aço carbono; (b) Corrosão em placas em chapas de aço
carbono; (c) Corrosão alveolar em tubo de aço carbono; (d) Corrosão por pite em tubo de aço
inoxidável AISI 304

(a)

(b)

(c)

(d)
Fonte: Gentil (2003).

A morfologia desse tipo de corrosão também pode variar segundo alguns
autores de acordo com a relação interface/metal, sendo assim classificada em pites
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profundos, pites oclusos e pites hemisféricos de acordo com Norma G 46-76-ASTM
(American Society for Testing and Materials) na Figura 8 (GEMELLI, 2001).
Figura 8 - Formas de corrosão por pite

Fonte: Gentil (2003).

Geralmente a corrosão por pites, mostrada na Figura 8, antecede a corrosão
alveolar, ambas com potencial muito perigoso de perfuração do material propiciando
vazamentos e contaminação. Aliada a possíveis pequenos defeitos de fabricação da
peça e posterior perda da camada passiva protetora, a propagação dos pites se dá
rapidamente na superfície do material (SEDRIKS, 1996).
De extrema importância no estudo da corrosão, o potencial de pite depende
de fatores como composição química do material, da presença de impurezas ou
microssegregações na superfície do material metálico, da concentração de ânions e
da temperatura do sistema material-meio (GEMELLI, 2001).
Em um estudo sobre as causas de ocorrência dos pites em aço-carbono,
material muito usado em dutos industriais, constatou-se que a inclusão de sulfeto de
manganês na liga metálica do aço-carbono diminuiu a resistência do material, devido
ao fato do seu potencial catódico, quando em contato com o meio, atacar a matriz do
aço, retirando-o, o que gera fraturas que acumulam eletrólito e geram pites
(ALMEIDA et al., 2010).
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Outra morfologia da corrosão que deixa claro a importância da composição
química do material é a corrosão intergranular ou intercristalina, que se dá ao redor
do grão. Um grão é um conjunto de várias células unitárias formadas por
agrupamentos de átomos em posições fixas organizadas de diferentes maneiras. O
desgaste se dá no contorno de grãos que são mais susceptíveis e podem gerar um
caminho preferencial, sendo mais reativas que a matriz do material e muito comum
em ligas como aço-inoxidável (GEMELLI, 2001; SHREIR; JARMAN; BURSTEIN,
1994; VERRAN, et al., 2004).
A corrosão intergranular, mostrada na Figura 9, causa sérios problemas
estruturais pois pode fraturar devido à perda das propriedades mecânicas. O
processo corrosivo desprende os grãos gerando uma perda de massa relativamente
grande.
Os aços inox, materiais com maior incidência da corrosão intercristalina, são
divididos em categorias de acordo com as ligas que os constituem, sendo eles os
austeníticos, martensíticos, ferríticos e ferríticos-austeníticos (GENTIL, 2003;
COLPAERT, 2008).
Figura 9 - Corrosão intergranular ou intercristalina

Fonte: Gentil, 2003.

O aço inoxidável austenítico, uma liga de ferro com cromo níquel muito
usado em soldagens, é muito propício à precipitação de carbetos. Para diminuir a
incidência desse problema, existe a possibilidade de aumentar a concentração de
níquel na liga (entre 6% e 22%), para que haja um aumento na resistência à
corrosão. Esse processo, porém, encarece o produto em troca de uma maior
resistência à corrosão.
As curvas de tempo, temperatura e teor de carbono são importantes para
determinar a faixa de temperatura máxima que o material é limitado, sem que ocorra
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a solubilização de componentes prejudiciais ao material. Assim, temos as
temperaturas nas quais a liga será mais resistente à corrosão intergranular
(GEMELLI, 2001; SERNA-GIRALDO, 2006).
O fenômeno da corrosão se dá a partir do momento em que ocorre o
empobrecimento do cromo nas zonas dos contornos de grão, essa zona pobre de
cromo acontece porque os átomos de cromo não se difundem tão rapidamente
quanto aos de carbono quando aquecidos/resfriados, processo comum em soldas,
portanto a concentração de cromo não é homogênea, causando um distúrbio de
potencial na superfície anodo/catodo acelerando a corrosão intergranular (GEMELLI,
2001).
Dada a corrosão intergranular avançada, tem-se a corrosão transgranular ou
transcristalina (Figura 10), facilitada pela trajetória da corrosão intergranular e
consequente dissolução da matriz (SHREIR, JARMAN, & BURSTEIN, 1994).

Figura 10 - Corrosão transgranular ou transcristalina em aço inoxidável
Fonte: Gentil, 2003.

Um tipo de corrosão dita seletiva se dá quando o ataque acontece em um
determinado elemento químico presente na liga. Em que forma-se pares galvânicos
com nobrezas diferentes, este tipo de corrosão não altera o tamanho e estrutura do
instrumento, mas danifica as propriedades mecânicas dele. Se dá em tubulações de
água tendo as bactérias redutoras de sulfato grande participação, pois estas atacam
a ferrita (GENTIL, 2003; NUNES, 2007).
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2.3.2 O Processo da Corrosão.

Analiso os tipos de corrosão mais comuns em meio orgânico deve-se então
estudar o meio e as condições de operação na qual o material será inserido,
verificando e avaliando economicamente os tipos de proteção do material. Para tal
análise, é fundamental o entendimento dos mecanismos de corrosão (NUNES,
2007).
Na corrosão do tipo eletroquímica, que abrange a corrosão em meios
aquosos, atmosféricos, no solo e em sais fundidos, está envolvida a liberação de
íons e a transferência de elétrons com o material. Este tipo de mecanismo de
corrosão será detalhado uma vez que sua principal incidência se dá nos metais,
principal foco do estudo (STANSBURY; BUCHANAN, 2000).
Os átomos da superfície do metal entram em contato com a solução e os
elétrons migram através do metal. A primeira etapa na qual o átomo entra em
contato com o metal e ocorre a passagem para a solução é chamada de reação
anódica ou reação de oxidação, a migração de elétrons das regiões anódica para as
catódicas dá-se o nome de deslocamento e a última etapa, a recepção dos elétrons
na superfície, classifica-se como processo catódico, ou reação de redução. Como
essas reações não são únicas, elas podem acarretar na formação de complexos
iônicos, que podem precipitar-se em forma de hidróxidos, óxidos ou sulfuretos
(STANSBURY; BUCHANAN, 2000; GENTIL, 2003; WOLYNEC, 2003).
Tendo em vista os mecanismos das reações é visto que para que a corrosão
eletroquímica aconteça, deve-se formar uma pilha galvânica ou de corrosão para
que então possa ser estudado o potencial de equilíbrio das reações catódicas e
anódicas, sendo que a diferença entre esses potenciais determina se há ou não
corrosão (WOLYNEC, 2003).
Considerando que a reação catódica é de ordem negativa e a anódica de
ordem positiva, para calcular o potencial da célula ou a força eletromotriz é
necessário fazer a diferença desses potenciais, de modo exemplificado na Equação
2 (GENTIL, 2003).
𝐸𝑝𝑖𝑙ℎ𝑎 = 𝐸𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜 − 𝐸â𝑛𝑜𝑑𝑜

(Equação 2)
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A força eletromotriz ou tendência à corrosão é quem pode prever a
ocorrência do fenômeno da corrosão e seu conhecimento juntamente com o estudo
do potencial de corrosão, dado através de plots de curvas anódicas e catódicas,
facilita na escolha do material e no estudo para aplicação de técnicas de proteção
(WOLYNEC, 2003).

2.3.3 Propriedades que Influenciam a Corrosão

Além dos fatores já mencionados que ocasionam em tipos de corrosão
específicos, como contorno de grãos, há também mais amplamente outros fatores
classificados de acordo com Gentil (2003) em químicos, físicos e biológicos.
O pH, um fator químico, tem forte influência na corrosão, pois ele define a
quantidade de íons de hidrogênio que estão presentes no meio. Sendo assim, uma
maior quantidade de H- implica em um pH baixo e um teor de oxigênio alto (GENTIL,
2003).
A sequência de Equações 3 e 4a e 4b, a seguir, exemplifica as etapas de
corrosão do ferro em meio ácido (STANSBURY; BUCHANAN, 2000).
𝐹𝑒 → 𝐹𝑒 2+ + 2𝑒 −

(Equação 3)

2𝐻 + + 2𝑒 − → 𝐻2

(Equação 4a)

Reação de redução do oxigênio se dá:
2𝑂2 + 4𝐻 + + 4𝑒 − → 2𝐻2 𝑂

(Equação 4b)

A reação catódica depende do pH do meio e das impurezas presentes no
metal, sendo que em metais mais puros a corrosão se dá em uma velocidade menor
do que na maioria dos metais comerciais que possuem impurezas. Já a reação de
dissolução

de

oxigênio

independe

de

quaisquer

impurezas,

acontecendo

rapidamente a partir do momento que o oxigênio encontra a superfície do metal,
atuando como acelerador da reação. A equação global 5 resulta da soma das
Equações 3 e 4 (ROBERGE, 2000; GENTIL, 2003):
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2𝐹𝑒 + 2𝐻2 𝑂 + 𝑂2 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2

(Equação 5)

O resultado da reação é o hidróxido ferroso, Fe(OH)2, que se deposita na
superfície do metal e pode vir a sofrer modificações de acordo com o teor de
oxigênio no meio (GENTIL, 2003).
Em meios aquosos com alteração de pH, existem possíveis contaminantes
como o sulfeto de hidrogênio, H2S, que pode variar o tipo de íon livre de acordo com
os valores de pH do meio, podendo apresentar-se na forma de bissulfeto, HS-, e
sulfeto, S-2 (OLIVEIRA, 2008).
A sequência de reações mais aceita a respeito da corrosão do aço em
contato com H2S dá-se primeiramente na reação anódica exemplificada na equação
2, seguida da reação de dissociação do sulfeto de hidrogênio, mostradas nas
Equações 6a e 6b.
𝐻2 𝑆 → 𝐻 + + 𝐻𝑆 −

(Equação 6a)

𝐻𝑆 − → 𝐻 + + 𝑆 2−

(Equação 6b)

Tem-se então a reação catódica, Equação 4, com formação de hidrogênio
atômico que por fim resulta em hidrogênio molecular, H2, que é liberado em forma de
gás (OKAMOTO, 2010; OLIVEIRA, 2008).
A presença do hidrogênio pode acarretar na fragilização do material quando
submetido ao tipo de corrosão por solicitação mecânica. Tal fenômeno não
necessariamente se manifesta só devido a associação do meio corrosivo junto da
ação mecânica, mas é agravado por ela.
O hidrogênio consegue mover-se pelas estruturas cristalinas do material,
contaminando a estrutura. Sua causa é muito complexa e alguns estudos
consideram que pode vir desde a fabricação do material (contaminação interna), ou
devido ao meio em que foi submetido (contaminação externa) (REIS, 2012;
GEMELLI, 2001).
Dentro dos fatores físicos, os mais influentes são temperatura, velocidade e
pressão. A temperatura se relaciona com vários fatores, como exemplo, o biológico,
dado que os microrganismos se beneficiam em certas faixas de temperatura, assim
como sais que possuem propriedades de precipitação.
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Também pode se relacionar com a velocidade de difusão, uma vez que em
altas temperaturas e pressões ocorrem alterações termodinâmicas no material e no
meio influenciando na corrosão e polarização e entre os fatores biológicos, os mais
influentes são as bactérias, que produzem biofilmes, ou algas e fungos que podem
se incrustar no material (GENTIL, 2003).

2.3.4 Agravantes das Impurezas do Esgoto

Dando ênfase a corrosão em meio aquoso, uma vez que estudar-se-á os
tipos de corrosão e principais causadores desta no esgoto doméstico de Ponta
Grossa, tem-se que fazer um levantamento do meio em que as ligas metálicas serão
inseridas.
Após levantamento teórico sobre o comportamento das ligas metálicas
inseridas em meios aquosos, os quais contêm gases dissolvidos, materiais
orgânicos, sólidos suspensos e bactérias, pode-se classificar o meio como agressivo
(ROBERGE, 2000).
Dentre os diversos poluentes encontrados na água e também no esgoto
doméstico sabe-se que os ácidos minerais livres, como ácido clorídrico e ácido
sulfúrico tem forte relação com a corrosão das tubulações, assim como o dióxido de
carbono que pode alterar o pH da água (ROBERGE, 2000; GENTIL, 2003).
O diagrama da dissociação de H2S abaixo, Figura 11, permitirá comparar a
influência do pH do meio com a dissociação de enxofre presente no mesmo.
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Figura 11 - Diagrama de dissociação do H2S

FONTE: (GOSTELOW, PARSONS, & STUETZ, 2001)

O pH do esgoto doméstico sofre variações devido a alguns produtos
domésticos de limpeza, como detergentes e sabões, além de conter muita matéria
orgânica, sujeira em geral, óleos, gordura, graxas, dejetos humanos e restos de
comida. Devido a isso são feitas analises a partir da legislação vigente no Estado
para qualificar o esgoto doméstico e a partir delas é feito um panorama das
possíveis causas da corrosão (HAMPTON ROADS SANITATION DISTRICT, 2006).
Tanto na água como nos esgotos encontram-se íons cloreto, proveniente
muitas vezes do tratamento para evitar microrganismos, os quais já foram
apresentados como agentes agressivos no processo de corrosão principalmente em
ligas de aço inoxidável, estes são encontrados em abundância no esgoto doméstico
(STANSBURY; BUCHANAN, 2000; HAMPTON ROADS SANITATION DISTRICT,
2011).
Segundo Sedriks (1996) a corrosão por pite pode acontecer quando os íons
cloreto substituem as moléculas de água que podem vir a remover a película passiva
resultando na formação de íons complexos. Conforme a concentração desses íons
aumenta a água entra em processo de hidrólise, reação responsável pela separação
da molécula de água em cátions de hidrogênio ou ânions de hidroxila, se o cloreto
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encontra um cátion dá-se a formação do ácido clorídrico, HCl, que pode vir a
diminuir o pH levando a um processo cíclico.
Os sais dissolvidos também exercem grande influência na corrosão dos
metais dividindo-se em duas possibilidades. A primeira seria a parte catiônica do sal
se hidrolisando e formando soluções ácidas, consequentemente diminuindo o pH do
meio, o que causaria a corrosão por meio do desprendimento de hidrogênio. A
segunda possibilidade seria a parte aniônica se hidrolisar e consequentemente
formar soluções básicas que aumentam o pH do meio, formando carbonatos nos
quais tem a propriedade de precipitar-se e em algumas ligas como as de zinco
sofrem o ataque (GENTIL, 2003).
O nitrogênio é proveniente de diversas fontes, oriundo da presença da ureia
que reage com a água formando a amônia.
Presente em maior quantidade, o nitrogênio amoniacal, além de ser um
agravante para o meio ambiente na sua forma livre altamente tóxica para os peixes,
também é responsável pela nitrificação que aumenta o consumo de oxigênio do
meio (ZOPPAS, 2012; MELO; SILVA; LIMA, 2000).
A presença da amônia em contato com a água, o oxigênio e o cobre ou
zinco de alguns materiais forma complexos solúveis que causam corrosão da liga.
Sua reação pode ser exemplificada pela Equação 7a e 7b, respectivamente para o
cobre (Cu) e zinco (Zn) (NAVAL; COUTO, 2005; SPERLING, 1996; GENTIL, 2003).
1

𝐶𝑢 + 4𝑁𝐻3 + 𝐻2 𝑂 + 2 𝑂2 → 𝐶𝑢(𝑁𝐻3 )4 (𝑂𝐻)2
1

𝑍𝑛 + 4𝑁𝐻3 + 𝐻2 𝑂 + 2 𝑂2 → 𝑍𝑛(𝑁𝐻3 )4 (𝑂𝐻)2

(Equação 7a)
(Equação 7b)

Outros componentes encontrados nos efluentes e esgotos que ocasionam a
corrosão dos materiais são os sólidos suspensos, que podem ser óxidos, matéria
orgânica, iodo e partículas carregadas pelo ar. Quando depositados na superfície do
metal, a camada formada impede a passagem do oxigênio ocasionando em uma
diferença de concentração (SOUZA, 2007; GENTIL, 2003).
Por fim, a matéria orgânica presente na forma coloidal, suspensa ou em
solução, desencadeia a corrosão microbiológica pela presença de bactérias
oxidantes, fungos ou algas. A corrosão do tipo bacteriana tem um agente que se
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destaca, as bactérias que são capazes de metabolizar os compostos sulfúricos a
partir do enxofre, gerando ácidos que corroem concreto, metais e aços.
As mais ativas bactérias envolvidas nesses processos são as do grupo
Thiobacillus, sendo elas, aeróbias e autotróficas, ou seja, necessitam de oxigênio e
produzem seu próprio material nutritivo a partir do nitrogênio, carbono e compostos
inorgânicos (HAMPTON ROADS SANITATION DISTRICT, 2006; GENTIL, 2003).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

A fim de obter a caracterização qualitativa e quantitativa dos materiais
presentes no esgoto que flui pelo filtro percolador serão utilizados métodos físicoquímicos com experimentos em laboratório.
Simultaneamente à caracterização do esgoto, dá-se a inserção dos corpos
metálicos no meio para avaliar a perda de massa dos mesmos.

3.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ETE’S

As ETEs nas quais serão coletados os dados para caracterização do esgoto
de Ponta Grossa são: Cará-Cará e Gertrudes.

3.2 ESCOLHA DOS CORPOS DE PROVA

Os corpos de prova escolhidos para análise são Aço ABNT 1010, Aço
inoxidável ABNT 304, Aço ABNT 1010 com acabamento galvanizado. Todos
cortados em cilindros e previamente lavados em solução adequada e pesados em
balança analítica de acordo com a Norma ASTM G1. Todos foram devidamente
identificados antes de levados ao leito do filtro percolador (ASTM, 2011).

3.3 AMOSTRAGEM E COLETA

As amostras de esgoto serão colocadas em garrafas plásticas inertes,
geralmente polipropileno, policarbonato ou polietileno e retiradas depois de
passadas pelo filtro percolador, acomodadas em um engradado de isopor que
permite transporte seguro e cada garrafa é identificada de acordo com a Norma NBR
9898 da ABNT e as análises serão efetuadas em conjunto com a SANEPAR no seus
laboratórios e também na UTFPR (ABNT, 1987).
Para análise da perda de massa os metais serão dispostos no leito e
retirados com luvas, acondicionados em jornal e sacolas para transporte até os
laboratórios da UTFPR.
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3.4 PREPARO DA AMOSTRA

Cada amostra líquida do efluente será preparada e coletada de acordo com
o método empregado para determinada caracterização, podendo variar de acordo
com o tipo de experimento.
Já os corpos de prova, mostrados na Figura 12, após exposição ao efluente,
serão lavados novamente em água corrente para retirada do material mais grosso
que fica em volta que podem ser retirados manualmente. Em seguida, serão
preparadas as soluções para limpeza dos mesmos de acordo com a Norma ASTM
G1 que determina o tipo de solução para limpeza de determinadas ligas (ASTM,
2011).
Figura 12 - CPs de aço inox 304, aço galvanizado e aço carbono 1010, respectivamente.

Fonte: Maçaneira, 2017.

Tabela 3: Dimensões físicas dos CPs de aço carbono 1010, aço inox 304 e aço galvanizado.
Comprimento
Diâmetro
Parede
Material
Área (cm2)
(mm)
externo (mm)
(mm)
Aço carbono 1010

100

60

238,76

1,5

Aço Inox 304

100

20

108,38

1

Aço galvanizado

100

50

196,34

2

Fonte: Maçaneira, 2017.

As dimensões dos CPs, como comprimento, diâmetro externo, área e parede
externa estão representadas na Tabela 3, sendo parâmetros necessários para
cálculo de perda de massa.
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3.4.1 Inspeção Visual

A inspeção visual é uma das principais técnicas adotadas no trabalho, é
barata e em muitos dos casos, eficiente na constatação de processos de
degradação e envelhecimento dos materiais. Muita atenção será requerida na
inspeção visual enfocando detalhes da estrutura. Uma espátula metálica e um pouco
de solução alcoólica de fenolftaleína auxiliam. Na primeira etapa da pesquisa será
feito arquivo fotográfico dos principais defeitos superficiais encontrados.

3.5 ANÁLISE DA PERDA DE MASSA

A determinação da perda de massa é realizada quimicamente, sendo os
CPs submetidos a imersão em soluções apropriadas para retirar apenas os produtos
da corrosão e não a base do material. A imersão é realizada inúmeras vezes, e uma
pesagem dos CPs é realizada a cada retirada, com a finalidade de obter uma massa
constante.
As soluções escolhidas para a limpeza dos CP’s encontram-se na Tabela 4.
Tabela 4 - Soluções usadas para limpeza dos CP’s.
Material do corpo de prova

Solução de Limpeza

Aço ABNT 1010

Solução de Clarke: 1000 mL de ácido clorídrico;
20 g de trióxido de antimônio (Sb2O3);
50g de cloreto estanoso (SnCl2).

Aço Inoxidável ABNT 304

Solução de Clarke

Aço
ABNT
galvanizado

1010

com

acabamento

150 mL de hidróxido de amônio (NH4OH)
e água até completar 1000 mL

Fonte: Norma ASTM G1 2001.

Para as soluções de Clarke recomenda-se a imersão entre 1 e 25 minutos,
com agitação manual em temperatura ambiente. Para o aço galvanizado, porém, se
mantém a agitação por 5 minutos, também em temperatura ambiente.

42

3.6 CÁLCULO DA PERDA DE MASSA

Segundo ASTM G1 a taxa de corrosão, Tc, por perda de massa é calculada
de acordo com a Equação 8.
𝑇𝑐 = (𝐾. 𝑊)/(𝐴. 𝑇. 𝛿)

(Equação 8)

Sendo que K é a constante de corrosão, W a perda de massa em gramas, T
o tempo de exposição em horas, A, área do CP em cm2 e 𝛿, a densidade do material
em g/cm3.
Sendo o W, calculado a partir do valor inicial da amostra e o valor final
depois da exposição.

3.7 CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTO

O efluente das ETEs será analisado em laboratório por meio dos
instrumentos disponíveis na SANEPAR e também, na UTFPR-PG. A instrumentação
varia de acordo com o tipo de analise a ser realizada.
As análises feitas seguirão o padrão das instruções de trabalho, IT, da
SANEPAR, completadas pelas Normas Técnicas da ABNT. Na Tabela 5, encontrase a relação das análises realizadas, bem como seus principais objetivos.
Tabela 5 - Tipos de análise para caracterização do esgoto.
Análises

Metodologia

Determinação de

Colorimetria e
potenciometria
IT/LAB/0017-012

alcalinidade
Determinação de
sulfetos

Objetivo principal

Avaliar a dureza da água a partir da quantificação
dos carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos
presentes.
Como é oriundo de decomposição de matéria
Método Iodométrico
orgânica é possível relacionar a quantidade de
IT/LAB/0733-015
dejetos lançados no esgoto, bem como determinar a
presença das bactérias redutoras.
FONTE: Autoria própria, 2016.
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3.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E MICROANÁLISE (MEV E
EDS)

Ensaio executado em CPs previamente preparados (cortados nos tamanhos
adequados e metalizados no caso do PVC), tendo como objetivo verificar a
micrografia do material através de um feixe de elétrons. O modelo do microscópio
utilizado é TESCAN VEGA 3 e está disponível no Laboratório de Materiais da
UTFPR-PG.

3.9 ENSAIOS COMPLEMENTARES

Foram realizados ensaios complementares conforme convênio firmado entre
a UTFPR-PG e a UEPG, na utilização do Laboratório de Multiusuários desta
instituição.
Ensaios como Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e Difração
de raios X (DRX), além da Espectrofotometria de Absorção Atômica (AA) são
importantes ferramentas na conclusão do trabalho.
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4 RESULTADOS

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTO

Primeiramente foram realizadas análises de dois efluentes diferentes
localizados na cidade de Ponta Grossa – PR. A partir da localização e tamanho da
unidade de tratamento, pode-se comparar a influência do agentes corrosivos nos
materiais metálicos em cada estação.
Segue abaixo as relações dos resultados da determinação de sulfetos,
alcalinidade, nitrogênio amoniacal e fosfatos.

4.1.1 Determinação de Sulfetos

Para análise da quantidade de íons sulfetos presentes nos efluentes das
estações Cará-Cará e Gertrudes, foi seguida a IT/LAB/0733-015 da SANEPAR que
descreve o método iodométrico para determinação de íons sulfeto na água e esgoto.
O método avalia a quantidade de sulfetos resultante da decomposição da
matéria orgânica e redução bacteriana. O qual consiste na titulação com tiossulfato
de sódio, da alíquota mais um padrão de iodo e ácido clorídrico.
Para expressão dos resultados, segue o cálculo conforme Equação 9.
𝑚𝑔
𝐿

𝑑𝑒 𝐻2 𝑆 = ((𝑎𝑥𝛽) − (ѵ𝑥𝐷)) 𝑥 16000

(Equação 9)

Sendo que α é o volume em mL da solução padrão de iodo adicionada, β a
normalidade da solução de iodo, ѵ o volume em mL da solução de tiossulfato de
sódio e D a normalidade da solução de tiossulfato de sódio.
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Segue na Tabela 6 os resultados obtidos da análise de sulfetos realizada em
laboratório.
Tabela 6 - Resultados das análises de sulfeto dos efluentes das ETEs.
Estação de tratamento de esgoto
Resultados (mg/L de H2S)
Cará-Cará

13,40

Gertrudes

8,68
FONTE: Autoria própria, 2017.

Os resultados confirmam que há mais íons sulfetos na estação de
tratamento de Cará-Cará que fica localizada perto do distrito industrial de Ponta
Grossa, região mais propícia a descartes de materiais que podem acelerar a ação
das bactérias redutoras, bem como compostos com presença de enxofre.
A reação responsável pela formação de sulfeto a partir da matéria orgânica
associada as bactérias se dá na Equação 10.
𝐵á𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟ó𝑏𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑆𝑂4−2 + 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 →

𝑆 −2 + 𝐻2 𝑂 + 𝐶𝑂2 (Equação 10)

Ao dissociar o íon sulfato em sulfeto, é preciso equilibrar o sistema e assim,
ocorre a formação do sulfeto de hidrogênio, que pode ser encontrado na forma de
sulfeto total ou sulfeto dissolvido. Cada estado é influenciado principalmente pela
temperatura e pH do meio que se encontra (SILVA, 2007).
O pH do meio foi analisado antes de determinar o método de ensaio e
ambas estações encontravam-se na faixa de 6 a 7.
O diagrama da dissociação de H2S, (Figura 12), permite concluir qual estado
de sulfeto de hidrogênio é predominante no meio.
É possível concluir que no meio apresentado o sulfeto de hidrogênio
dissociado (HS-) encontra-se em equilíbrio com H2S. Portanto, verifica-se que existe
grande concentração de gás sulfídrico no esgoto doméstico, influenciado pela vazão,
temperatura e pressão do meio.
O gás pode ocasionar a corrosão química, sendo então, visível nas partes
externas dos braços do filtro percolador que não estão em contato direto com o
esgoto. Este tipo de corrosão se dá sem a presença de água. O gás adsorve-se na
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superfície da liga formando uma película de sulfeto que dependendo do material
terão diferentes consequências para a estrutura.
O gás também influencia a corrosão eletroquímica, principal responsável
pela inutilidade da estrutura.

4.1.2 Determinação da Alcalinidade

Para análise da quantitativa de alcalinidade presente nos efluentes das
estações Cará-Cará e Gertrudes foi seguida a IT/LAB/0015-012 da SANEPAR que
descreve o método de titulação colorimétrica para determinação da alcalinidade de
água e esgoto.
A alcalinidade é determinada pela titulação com ácido sulfúrico e indicadores
ácido-base, sendo o método colorimétrico com indicador misto indicado para pH <
8,3. Como dito anteriormente, a faixa de pH obtida nas duas estações de tratamento
fica entre 6 e 7.
A quantidade de carbonato de cálcio após obtido o volume gasto para
titulação é calculado a partir da Equação 11 abaixo.

𝑚𝑔

𝐶𝑎𝐶𝑂3
𝐿

=

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑥 𝑁 𝑥 50000)

(Equação 11)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

Onde N é a normalidade do ácido empregado.
A partir do volume da titulação os resultados obtidos encontram-se na
Tabela 7 abaixo.
Tabela 7 - Resultados da análise de alcalinidade nas ETEs.
Estação de tratamento de esgoto
Resultados (mg/L de CaCO3)
Cará-Cará

275

Gertrudes

198
FONTE: Autoria própria, 2017.

Apesar

de

a

alcalinidade

refletir

na

acidez

do

meio,

esta

não

necessariamente inibe a ação corrosiva dos ácidos, pois pode existir entre os
carbonatos de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de

47

sódio, os quais são responsáveis pela dissociação de íons de cloro (CL-) e sulfato
(SO4-), altamente agressivos.
Além da presença de íons agressivos, os carbonatos de cálcio são
responsáveis

pela

formação

de

incrustações

que

modificam

o

potencial

eletroquímico da superfície do material.
Sendo assim, para análise completa da influência da alcalinidade é
necessário avaliar cada tipo de material inserido no meio.

4.2 INSPEÇÃO VISUAL

Quando os CPs foram retirados da amostra de efluente em que foram
submetidos, a primeira análise realizada foi a inspeção visual. Notou-se que os CPs,
no geral, apresentaram uma camada que envolvia toda a extensão do material.
O CP de aço carbono 1010, mostrado na Figura 13, apresentou uma
camada escura em praticamente toda sua extensão.
Figura 13 - Aço carbono 1010 após 420 dias de exposição

Fonte: Maçaneiro, 2017.

Alguns pontos de coloração diferenciada foram observados no aço inox 304,
enquanto o aço galvanizado apresentou uma película esbranquiçada, como
mostrado na Figura 14.
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Figura 14 - Aço inox 304 e aço galvanizado 60 dias após imersão na entrada do FBP.

Fonte: Maçaneiro, 2017.

A diferença na coloração adquirida pelo aço carbono 1010 pode ser
explicada pela formação de óxido na camada externa do metal. A película branca
formada na superfície do aço galvanizado, também mostrada na Figura 16, segundo
Mainier, Lima e Quelhas (2002), são os produtos de corrosão formados a partir de
zinco, mais especificamente hidróxidos de zinco e carbonato de zinco.
Figura 15 - Corrosão de um tubo zincado.

Fonte: Mainier, Lima e Quelhas, 2002.

A inspeção visual permite que se conclua que o aço galvanizado foi
substancialmente menos atacado que o aço carbono 1010 e o aço inox 304,
mostrando que este é mais resistente à corrosão quando exposto às mesmas
condições.
Essa conclusão, no entanto, só pode ser considerada se o tempo de
exposição dos CPs no ambiente corrosivo for baixo. Apesar de o aço galvanizado
apresentar melhores resultados visuais para os 60 primeiros dias, isso acontece
devido à sua camada protetora de zinco, que diminui o efeito da corrosão no
material. Quando essa camada é totalmente corroída, o material apresenta as
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mesmas características de um aço carbono comum, ou seja, condições de corrosão
similares ao aço 1010.

4.3 PERDA DE MASSA DOS MATERIAIS METÁLICOS

Após serem retirados do leito, os CPs passaram por uma limpeza química.
Nessa limpeza, os CPs são imersos em uma solução apropriada para retirar apenas
os produtos da corrosão e incrustações, e então eles são pesados novamente. A
perda de massa foi obtida através da subtração do peso inicial do CP, pelo peso
final, após a limpeza. Os resultados podem ser vistos nos gráficos abaixo (Figuras
16, 17 e 18).
Figura 16 - Perda de massa do aço inox 304.

Fonte: Autoria própria, 2017.
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Figura 17 - Perda de massa do aço galvanizado.

Fonte: Autoria própria, 2017.

Figura 18 - Perda de massa do aço carbono 1010.

Fonte: Autoria própria, 2017.

Os resultados apresentados nos gráficos mostram claramente uma perda de massa
consideravelmente maior nos CPs que foram colocados no leito da ETE de CaráCará, influenciada pela vazão e proximidade ao distrito industrial da região.
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4.4

TAXA DE CORROSÃO DOS MATERIAIS METÁLICOS

Depois de calculadas as perdas de massa, foi possível calcular a taxa de
corrosão para cada uma das situações analisadas. Os gráficos abaixo mostram os
resultados das taxas de corrosão, calculada a partir da Equação 11, comparando as
duas ETEs para cada material analisado.
Como é possível verificar nas Figuras 19, 20 e 21, as taxas de corrosão de
cada um dos materiais testados também é mais alta para Cará-Cará quando
comparado à ETE de Gertrudes.
Figura 19 - Taxa de corrosão em µm/ano para o aço inox 304.

Fonte: Autoria própria, 2017.
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Figura 20 - Taxa de corrosão em µm/ano para o aço galvanizado.

Fonte: Autoria própria, 2017.

Figura 21 - Taxa de corrosão em µm/ano para o aço carbono 1010.

Fonte: Autoria própria, 2017.

Além disso, com os dados obtidos é possível analisar a taxa de corrosão para
cada um dos materiais testados. Na Figura 22 é possível comparar a taxa de
corrosão do aço inox 304, aço galvanizado e aço carbono 1010 para a ETE de CaráCará. A mesma análise é feita na Figura 23, para a ETE de Gertrudes.
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Figura 22 - Comparação das taxas de corrosão nos diferentes materiais na ETE de Cará-Cará.

Fonte: Autoria própria, 2017.

Figura 23 - Comparação das taxas de corrosão nos diferentes materiais na ETE de Gertrudes.

Fonte: Autoria própria, 2017.

Se as taxas de corrosão dos três materiais forem comparadas a partir das
Figuras 22 e 23, fica claro que o aço inox é aquele que apresenta a taxa mais baixa.
Vê-se também que tanto para Gertrudes, como para Cará-Cará, as curvas de taxa
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de corrosão por dias apresentam o mesmo comportamento: aumentam até os
primeiros 300 dias, e depois apresentam uma característica de estabilização.
O aço carbono 1010, por sua vez, apresenta uma taxa de corrosão
significativamente mais elevada do que para o aço inox. Enquanto o aço inox não
passa da ordem de 50 µm/ano, o aço carbono chega a valores aproximados de 400
µm/ano em Cará-Cará. Isso se deve ao fato que o aço inox, devido à adição de
cromo em sua composição, forma uma camada passivadora como produto de
corrosão, o que proporciona maior resistência à corrosão. O aço carbono, que não
apresenta

essa

proteção,

portanto,

apresenta

uma

taxa

de

corrosão

significativamente maior que o aço inox.
Para o aço galvanizado a taxa de corrosão para os primeiros dias de
exposição é mais baixa que no aço carbono. Isso é explicado pela camada de zinco
que é adicionada no aço carbono para produção do aço galvanizado. Essa camada
de zinco tem exclusiva função de proteção, que ocorre de três formas: a primeira é a
camada aderente e resistente que consegue vedar o contato do aço com o meio
corrosivo, protegendo o mesmo. Além disso, o zinco também é caracterizado por ter
uma corrosão mais lenta que o aço-carbono, oferecendo maior vida útil ao material.
Por último, quando ocorre danificação da camada protetora, os produtos da corrosão
do zinco tem a tendência de vedar as áreas danificadas (ICZ, 2017).
Entretanto, quando essa camada é totalmente corroída, o aço galvanizado
nada mais é que um aço carbono comum, portanto sua taxa de corrosão aumenta
consideravelmente. Nota-se, através dos resultados de taxa de corrosão, que a
partir de aproximadamente 300 dias de exposição, o aço galvanizado apresenta
comportamento corrosivo compatível com o aço carbono 1010, ou seja, a taxa de
corrosão aumenta significativamente.

4.5

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

A técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi empregada na
observação do tipo de corrosão que cada material estudado sofreu após sua
exposição aos efluentes corrosivos. Também se buscou visualizar o processo de
corrosão realizando o embutimento e corte de precisão nas amostras dos materiais.
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4.5.1 Análise de MEV no Aço Carbono 1010
Na Figura 24 observam-se as análises de MEV dos CPs de aço carbono
1010. Em 25a o aço carbono 1010 é apresentado antes do processo de corrosão,
enquanto na Figura 25b percebe-se uma mudança na estrutura do material devido
ao processo de corrosão em andamento.

Verifica-se também a formação de

incrustação assim como sinais de alteração no relevo da superfície, caracterizando a
degradação do material. Pela imagem, também se conclui que o tipo mais provável
de corrosão sofrida por esse material é a corrosão por pites, corrosão localizada que
gera pequenos furos no metal.
Na Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS), complemento
da análise de MEV, verifica-se a composição química da superfície dos CPs. A
Figura 25 compara o aço carbono 1010 de referência com aquele que já sofreu o
processo de corrosão. Dessa forma, percebe-se na Figura 25a que a amostra é
majoritariamente composta de ferro (Fe), enquanto em 25b houve um acréscimo de
concentração de oxigênio (O) e cloro (Cl). Isso pode ser devido à formação de
óxidos durante o processo de corrosão, e pelas altas concentrações de cloro nos
efluentes, respectivamente.
Figura 24 - Aço carbono 1010
(a) MEV de referência 1000x e (b) MEV do CP em processo de corrosão 1000x.

(a)

(b)
Fonte: Autoria própria.
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Figura 25 - - Análise de EDS no aço carbono 1010 no
(a) material de referência e (b) amostra em processo de corrosão.

(a)

(b)
Fonte: Autoria própria.

Figura 26 - Camada de corrosão formada no aço carbono 1010, com exposição de 450 dias.
Amostra com corte de precisão e embutimento.

Fonte: Maçaneiro, 2017.

Na Figura 26 observa-se a análise de MEV na secção transversal do CP
com 450 dias de exposição em meio corrosivo. Verifica-se uma camada de
imperfeições na superfície do material com cerca de 150 µm de largura. Esta
camada representa o processo de corrosão do material base iniciado da superfície
para o centro da amostra.
4.5.2

Análise de MEV no Aço Galvanizado

Na Figura 27 observa-se a análise de MEV para o aço galvanizado de
referência e o CP apresentando processo de corrosão. Na Figura 27b, além da
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degradação do material por corrosão uniforme, pode-se verificar a tendência do
material em apresentar a corrosão intergranular.
Pela análise de EDS do material de referência, nota-se que o elemento
predominante na superfície do aço galvanizado é o zinco. Sabe-se que o aço
galvanizado consiste em um aço carbono comum que foi imerso em zinco fundido. A
camada formada na superfície do material por esse processo, protege o material do
processo corrosivo, o que corrobora o resultado apresentado na Figura 28a. A
Figura 28b, por sua vez, indica que depois de sofrer a corrosão, o CP perdeu
totalmente sua camada protetora de zinco, no processo chamado dezinficação,
restando, portanto, o material base constituído de aço carbono.
Figura 27 - Aço galvanizado
(a) MEV de referência 500x e (b) MEV do CP em processo de corrosão 500x.

(a)

(b)
Fonte: Autoria própria.

Figura 28 - Análise de EDS no aço galvanizado no
(a) material de referência e (b) amostra em processo de corrosão.

(a)

(b)
Fonte: Autoria própria.
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Figura 29 - Camada de corrosão formada no aço galvanizado, com exposição de 450 dias.
Amostra com corte de precisão e embutimento.

Fonte: Maçaneiro, 2017.

O aço galvanizado apresenta uma camada com imperfeições um pouco
menor se comparado com o aço carbono, como mostrado na análise de MEV da
secção transversal do CP, na Figura 30. Esse fato pode ser explicado pelo uso do
zinco como camada protetora no material. Essa camada tem como finalidade
diminuir o efeito da corrosão no material.

4.5.3

Análise de MEV no Aço Inoxidável 304

Na Figura 30 observa-se a análise de MEV para o aço inoxidável 304 de
referência e o CP já em processo de corrosão. A Figura 30b apresenta o aço inox,
onde pode ser verificada a formação da corrosão intergranular. Este tipo de corrosão
foi igualmente verificado no corpo de prova do aço galvanizado.
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Figura 30 - Aço inoxidável 304
(a) MEV de referência 240x e (b) MEV do CP em processo de corrosão 240x.

(a)

(b)
Fonte: Autoria própria.

Figura 31 - Análise de EDS no aço inoxidável 304 no
(a) material de referência e (b) amostra em processo de corrosão.

(a)

(b)
Fonte: Autoria própria.

Na análise de EDS, da Figura 31, percebe-se a presença do Cromo (Cr) na
composição da superfície do aço inox. Na Figura 31b, além da presença do Fe e Cr,
também se observa a presença de diversos outros materiais, derivados dos
efluentes e que formam incrustações nos CPs.
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Figura 32 - Camada de corrosão formada no aço inox 304, com exposição de 450 dias,
mostrando o aparecimento de fina camada irregular em sua superfície.

Fonte: Maçaneiro, 2017.

O aço inox também apresentou uma menor camada de imperfeições na
superfície externa do CP, cerca de 50 µm, comparada com o aço carbono e o aço
galvanizado, como se observa na Figura 32.

4.6 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

Com Análise de Difração de Raios-X (DRX) é possível verificar e analisar as
frações de cada material presente nas superfícies de um material metálico. Para
iniciar a análise, o material incrustado foi raspado do CP, seco em estufa, moído, e
então fracionado. A Figura 33 mostra graficamente os resultados obtidos.
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Figura 33 - Leituras realizadas no DRX, para material metálico 420 dias.

Fonte: Autoria própria, 2017.

Pode-se perceber uma grande quantidade de minerais incrustados na
superfície do material. Para obter um melhor entendimento da composição da
superfície do CP após a exposição ao efluente, seria necessário realizar análises
mais aprofundadas dos efluentes das ETEs. Entretanto, analisar os componentes
das incrustações também ajuda a entender melhor o processo da corrosão. Através
do diagrama de resultados do DRX, desenvolve-se a Tabela 8 mostrada abaixo.
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Tabela 8 - Composição detalhada da superfície do material através de resultados do DRX.
Fase

DRX
(%)

Fórmula

Quartz

25

SiO2

Neighborite
Sulfur

Olenite

Goethite

Ringwoodite

Zircon

25
21

9

8

7

5

NaMgF3
S8

NaAl3Al6(BO3)3(Si6O18)(O,OH)4

Fe+++O(OH)

Mg2SiO4

ZrSiO4

Elementos

Composição
(%)

Elemento na
composição (%)

Si

46,7

11,7

O

53,3

13,3

Na

22,0

5,5

Mg

23,3

5,8

F

54,7

13,7

S

100

21,0

Na

2,4

0,2

Al

25,2

2,3

Si

17,5

1,6

B

3,4

0,3

H

0,1

0,0

O

51,5

4,6

Fe

62,9

5,0

H

1,1

0,1

O

36,0

2,9

Mg

34,6

2,4

Si

20,0

1,4

O
La, Ce, Pr,
Nd, Sm.
Hf

45,5

3,2

3,8

0,2

4,7

0,2

Zr

43,1

2,2

Si

14,8

0,7

33,6

1,7

O
Fonte: Autoria própria, 2016.

Pela Tabela 8, é possível adquirir as frações dos elementos mais
significativos na superfície da amostra, sendo eles o oxigênio (25,7%), enxofre
(21%), silício (15,4%), flúor (13,7%) e magnésio (8,2%). Os óxidos são os produtos
da corrosão, o que explica a elevada fração de oxigênio presente na superfície do
metal.
O enxofre, segunda maior composição na superfície do corpo de prova, se
apresenta nas formas de sulfídrico (H2S), dióxido de enxofre (SO2), e trióxido de
enxofre (SO3). Esses são alguns dos gases mais comuns encontrados em água,
portanto, também era esperado que ocorresse a incrustação desse elemento na
superfície do metal. Adicionalmente, em contato com a água, esses gases formam
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ácidos fortes, abaixando o pH do meio. Baixos valores de pH já são por si só
agravantes no processo de corrosão. Quando aliados com a ação corrosiva
propriamente dita dos ácidos sulfúrico e sulfuroso, isso faz do enxofre um dos
elementos mais preocupantes e influentes no processo de corrosão em meio aquoso
(GENTIL, 2003).
O flúor também está presente em altas concentrações na superfície do
material, e também pode ser considerado responsável pelo favorecimento do
processo corrosivo. Quando em contato com a água, reage e forma o ácido
fluorídrico. Além de diminuir o pH do meio, o ácido fluorídrico tem características
muito corrosivas.
O magnésio, por sua vez, comumente utilizado como metal de sacrifício para
proteção corrosiva, por ser um material com menor potencial de redução que o ferro,
também pode ser um favorecedor do processo de corrosão. Segundo Gentil (2003),
o sal de magnésio, quando dissolvido em água é hidrolisado, formando soluções
mais ácidas, que favorecem a corrosão do material. O magnésio pode causar
problemas ainda piores se a temperatura do efluente for elevada. Nesse caso, os
sais se decompõem formando substâncias que se depositam no metal, gerando
incrustações, favorecendo ainda mais a corrosão.
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5 CONCLUSÕES

Com o presente trabalho foi possível entender melhor a influência que a
concentração de substâncias químicas presentes nos efluentes das estações de
tratamento de esgoto tem no processo corrosivo do FBP. Os principais problemas
encontrados durante a realização desse trabalho foi a formação de incrustação nos
materiais expostos ao efluente, que causam interferência no cálculo de perda de
massa dos CPs. Essas incrustações foram verificadas, retiradas dos CPs e
estudadas na análise de DRX, apresentando uma grande quantidade de minerais
em sua composição.
O aço galvanizado foi o material que apresentou maiores taxas de corrosão
na área de estabilização, ou seja, após 300 dias de exposição ao meio corrosivo. Na
ETE de Gertrudes, o resultado da taxa da corrosão foi de aproximadamente 185
µm/ano, enquanto Cará-Cará apresentou valores que chegaram próximos a 450
µm/ano. Ainda considerando o aço galvanizado, nota-se também que ele apresenta
baixas taxas de corrosão no período inicial de exposição ao efluente e um
crescimento muito alto dessa taxa a partir dos 250 dias. Isso é explicado uma vez
que o aço galvanizado contém uma camada protetora de zinco, porém, quando essa
camada é corroída, se torna um aço carbono comum, por isso, as taxas de corrosão
aumentam significativamente. Através das análises de MEV, verificou-se que os
tipos de corrosão mais comuns nesse material foram a corrosão uniforme e a
corrosão intergranular. Também é possível verificar a camada protetora de zinco
pelos resultados de EDS. Quando essa análise é feita no material de referência, o
principal elemento presente na superfície do CP é o Zn, enquanto a análise após o
processo de corrosão mostra que a superfície do CP majoritariamente composta de
Fe e O.
O aço carbono 1010 apresentou a segunda maior taxa de corrosão dentre os
materiais, cerca de 170 µm/ano na ETE de Gertrudes e 370 µm/ano na ETE de
Cará-Cará. Diferentemente dos demais metais testados, por ser um material sem
nenhum tipo de defesa contra o processo corrosivo, era esperado que esse material
apresentasse altas taxas de corrosão. O principal processo de corrosão responsável
pela degradação desse material é a corrosão por pites, observada através da
análise de MEV desse metal.
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O aço inoxidável 304, por sua vez, foi o material que obteve o melhor
desempenho entre os demais materiais. Na ETE de Gertrudes, a taxa média de
corrosão foi de 25 µm/ano, enquanto na ETE de Cará-Cará esse valor foi de 45
µm/ano. Através da análise de MEV, foi possível observar que esse material é
caracterizado pelo processo de corrosão do tipo intergranular. Além disso, a análise
de EDS mostra a presença do Cr na liga, que também protege o material do
processo corrosivo.
Quanto às análises de composição química dos efluentes, foram realizadas
análises referentes à concentração de sulfetos, e determinação de alcalinidade.
Através das análises conclui-se que a concentração de sulfetos nos efluentes de
Cará-Cará é consideravelmente mais alta que em Gertrudes, assim como a
alcalinidade, como pode ser visto na Tabela 9. Esses resultados podem ser
explicados uma vez que a ETE de Cará-Cará é situado em uma região industrial da
cidade de Ponta Grossa. Ou seja, os despejos industriais são refletidos nas
concentrações de sulfetos, cloretos, sulfatos e íons dissociados. Todos esses
elementos aumentam a taxa de corrosão nos materiais. Segundo Gentil (2003),
qualquer material presente na água pura, considerado como impurezas, pode
intensificar a corrosão, seja por ação química ou mecânica, através de erosão,
turbulência ou cavitação.
Tabela 9 - Resultados de concentração de sulfetos e alcalinidade nas ETEs de Cará-Cará e
Gertrudes.
Estação de tratamento de Concentração de sulfetos (mg/L
Alcalinidade
(mg
esgoto

de H2S)

CaCO3 / L)

Cará-Cará

13,40

275

Gertrudes

8,68

198

Fonte: Autoria própria, 2017.

Em conclusão, o estudo da composição do efluente, juntamente com a
análise das taxas de corrosão dos CPs, para as duas ETEs, mostra que devido as
maiores concentrações de impurezas nos efluentes, a unidade de Cará-Cará
apresentou maiores taxas de corrosão que a unidade de Gertrudes. A Tabela 10
apresenta as taxas médias de corrosão para cada material, em cada ETE, tornando
fácil a visualização desses resultados.
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Tabela 10 - Taxas de corrosão média para ETE de Cará-Cará e Gertrudes, em µm/ano.
Estação de tratamento de
Cará-Cará
Gertrudes
esgoto
Aço Carbono 1010

315,8

166,3

Aço Galvanizado

281,9

133,2

Aço Inoxidável 304

33,3

18,8

Fonte: Autoria própria, 2017.

Então, por estar localizada nas proximidades da zona industrial de Ponta
Grossa, a ETE de Cará-Cará apresentou maiores concentrações de sulfetos,
cloretos, sulfatos e íons dissociados, e consequentemente maiores taxas de
corrosão, demonstrando que a corrosão do FBP em ETEs é diretamente relacionada
com a concentração de impurezas nos efluentes. Além disso, conclui-se também
que o material que apresentou melhor desempenho nas análises corrosivas foi o aço
inox 304, ou seja, os equipamentos e FBP nas ETEs tem maior durabilidade quando
fabricados a partir do aço inox.
Futuramente, este trabalho pode auxiliar na escolha de metais para o
desenvolvimento de determinados projetos. Além disso, deixa claro que o meio
corrosivo deve ser considerado no momento de realizar essas escolhas, uma vez
que tem grande influência no processo corrosivo de metais.
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