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Resumo 

 

 O presente estudo tem por objectivo avaliar a resistência à corrosão e incrustração de 

absorsores de cobre utilizados em colectores solares térmicos.  

O cobre pelas suas boas características de condutividade transferência de calor e 

maleabilidade é um material muito utilizado em aplicações de transferência de calor e 

condução de fluidos. Actualmente, em sistemas solares térmicos é um dos materiais eleitos 

para o fabrico dos absorsores devido ao seu custo e capacidade de transferência de calor. 

Contudo, tal como em aplicações para condução de água domésticas, também nos colectores 

solares este metal está sujeito à acção dos mecanismos de corrosão quando em contacto um 

meio corrosivo. No processo corrosivo as características físico-químicas do meio aquoso, 

como o pH, temperatura, e outros constituintes presentes em solução, bem como o tipo de 

metal e as condições de serviço, vão influenciar o mecanismo de corrosão. Assim, o resultado 

do par metal/meio corrosivo vai ser determinante no processo de corrosão (oxidação) do metal 

e, portanto, na sua resistência à corrosão. Com efeito, dado que na generalidade dos casos a 

corrosão é difícil senão impossível de evitar, é de grande importância a sua avaliação e 

controle de forma a assegurar o tempo de serviço do sistema.  

Neste estudo, foram definidos um conjunto de testes, com vista a avaliação dos 

principais mecanismos de falha em colectores solares. A realização dos ensaios envolveu, o 

recurso a métodos normalmente utilizados para a determinação de taxas de corrosão, como 

são, o método gravimétrico (ou perda de peso), análises metalúrgicas da superfície, análises a 

composição dos produtos de corrosão e ensaios electroquímicos. Para a tal, foram também 

usadas soluções que propiciam cada tipo de corrosão e incrustração, bem como condições de 

caudal e temperatura de forma a simular as condições de serviço. Englobado também nos 

ensaios de corrosão foram efectuados ensaios para a determinação da taxa de calcificação nos 

absorsores. A falha e perda de eficiência dos sistemas, devido à deposição de calcário, ocorre 

principalmente em sistemas directos ou abertos. A deposição ocorre em resultado da 

utilização de águas com elevada dureza, que quando aquecidas tendem a precipitar o 

carbonato de cálcio (CaCO3). A avaliação do potencial de falha deste mecanismo em sistemas 

solares implicará a utilização de uma solução de elevada dureza, de modo a intensificar a 

precipitação de substâncias calcárias nas paredes da tubagem. Após a realização dos ensaios 

serão recolhidos e analisados os resultados e será feita a comparação destes com os resultados 

esperados com base em modelos teóricos. A execução deste trabalho, assente na identificação 

e compreensão dos mecanismos de corrosão e validação dos mesmos através de testes 

práticos, é uma ferramenta importante para o dimensionamento e avaliação da fiabilidade de 

um sistema solar térmico. 
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Abstract  

 

This study aims to evaluate the resistance to corrosion and fouling of copper absorbers 

used in solar thermal collectors. 

Copper for its characteristics of good conductivity, heat transfer and malleability is a 

material widely used in applications of heat transfer and fluid conduction. Currently on solar 

thermal systems is one of the materials chosen to manufacture the absorbers due to their cost 

and ability to transfer heat. However as in applications to conduct domestic water and also in 

solar collectors, this metal is subjected to the action mechanisms of corrosion when in contact 

a corrosive medium. In the corrosive process the water composition like pH, temperature and 

other constituents present in solution, the metal type and service conditions, will influence the 

corrosion mechanism. So the result of the pair metal/corrosive medium will be of great 

importance to the process of corrosion (oxidation) of the metal, and therefore in its corrosion 

resistance. Indeed, since in most cases the corrosion is difficult if not impossible to avoid, is 

of great importance to their evaluation and control to ensure the service life of the system. 

This study defined a set of tests in order to evaluate the main failure mechanisms in 

solar collectors. The methods normally used to determine corrosion rates are the gravimetric 

method (or weight loss), metallurgical analysis of the metal surface, analyzes the composition 

of the corrosion products and electrochemical testing (Polarization Curve). This study will be 

tested in absorbers based on these methods. For such, were used solutions that provide every 

type of corrosion, fouling, flow conditions and temperature to simulate the service conditions. 

Also enclosed in corrosion tests, are also carried out tests for determining the rate of 

calcification in absorbers. The failure and loss of system efficiency due to deposition of 

calcium carbonate, occurs mainly in direct and open loop systems. The deposition occurs due 

to use of waters with high hardness, which when heated tend to precipitate calcium carbonate 

(CaCO3). To evaluate the potential failure of this mechanism in solar systems, will require the 

use of a solution of high hardness, to enhance the precipitation of calcium carbonate on the 

pipe walls. After the tests will be collected and analyzed the results and will be made to 

compare them with expected results based on theoretical models. 

The execution of this work, based on the identification and understanding of the 

mechanisms of corrosion and validation of these through practical tests, is an important tool 

for the design and evaluation of reliability of a solar thermal system in terms of corrosion and 

fouling resistance. 

 

 

 

 

 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

vii 

 

Agradecimentos 

Antes de qualquer outra introdução, gostaria de agradecer à minha família pelo apoio 

prestado durante esta longa maratona. 

 

Quero agradecer à Bosch Termotecnologia, SA pela disponibilidade em me acolher, 

para que esta experiência enriquecedora se tornasse realidade. 

 

Aos meus orientadores, Professor Armando Oliveira da FEUP, Dr. Thilo Lehre e Eng. 

David Rodrigues da Bosch Termotecnologia, SA, por todos os ensinamentos e apoio prestado 

no decorrer deste trabalho. 

 

Ao pessoal do laboratório pela colaboração na realização dos testes. 

 

Ao Luís Guerreiro, José Barbosa e restantes colegas da Bosch pelo apoio, 

companheirismo e amizade ao longo do estágio.  

 

A todos os meus amigos e colegas, com quem convivi durante estes 5 anos, pelo 

apoio, companheirismo e sobretudo amizade, o que levou a que esta tarefa parecesse mais 

fácil. 

 

 

                     Obrigado! 

 

 

 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

viii 

 

 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

ix 

 

Índice 

 

Agradecimentos ................................................................................................................. vii 

Índice de Figuras .............................................................................................................. xiii 

Índice de Tabelas ............................................................................................................... xv 

Nomenclatura ................................................................................................................... xvii 

Capítulo 1 ............................................................................................................................. 1 

1. Introdução ................................................................................................................. 1 
1.1 Conceitos ............................................................................................................................. 1 

1.1.1 Energia ............................................................................................................................. 1 

1.1.2 Energia Solar .................................................................................................................... 1 

1.1.3 Colectores Solares ........................................................................................................... 3 

1.1.4 Problemas de Corrosão em Colectores Solares .............................................................. 5 

1.2 Apresentação da Empresa ................................................................................................... 7 

1.3 Projecto na Empresa ............................................................................................................ 8 

1.4 Objectivos do Projecto/Tese ............................................................................................... 9 

1.5 Organização da tese ............................................................................................................ 9 

Capítulo 2 ........................................................................................................................... 13 

2. Corrosão ................................................................................................................. 13 
2.1 Introdução ......................................................................................................................... 13 

2.2 Engenharia de Corrosão .................................................................................................... 14 

2.3 Corrosão Electroquímica ................................................................................................... 15 

2.3.1 Potenciais padrão de meia pilha de eléctrodos metálicos ............................................ 17 

2.3.2 Pilhas Galvânicas ........................................................................................................... 20 

2.3.3 Equação de Nernst ........................................................................................................ 22 

2.3.4 Pilhas de Concentração de oxigénio ............................................................................. 23 

2.4 Diagramas de Pourbaix ...................................................................................................... 24 

2.4.1 Limitações dos diagramas de Pourbaix ......................................................................... 30 

2.4.2 Potenciais de Eléctrodos Irreversíveis ........................................................................... 31 

2.5 Polarização ......................................................................................................................... 33 

2.5.1 Passivação ..................................................................................................................... 35 

2.6 Series Galvânicas ............................................................................................................... 37 

2.7 Efeito das variáveis do meio envolvente na corrosão em meio aquoso ........................... 38 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

x 

 

2.7.1 Efeito do Oxigénio e Oxidantes ..................................................................................... 39 

2.7.2 Efeito da Temperatura ................................................................................................... 40 

2.7.3 Efeito do pH ................................................................................................................... 42 

2.7.4 Efeito da Velocidade ...................................................................................................... 44 

2.8 Cálculo da velocidade de corrosão .................................................................................... 45 

2.9 Cobre .................................................................................................................................. 46 

2.10 Corrosão Uniforme ............................................................................................................ 48 

2.10.1 Mecanismo de Corrosão Uniforme do cobre ................................................................ 48 

2.11 Corrosão por Picadas ......................................................................................................... 50 

2.11.1 Mecanismos de Corrosão por Picadas ........................................................................... 50 

2.11.2 Influência do teor de Cl2 ................................................................................................ 51 

2.12 Corrosão galvânica ............................................................................................................. 55 

2.13 Importância da Corrosão ................................................................................................... 56 

2.13.1 Protecção contra corrosão ............................................................................................ 56 

2.13.2 Adição de Inibidores ...................................................................................................... 58 

2.13.3 Corrosão do Cobre na Presença de Inibidores .............................................................. 58 

2.13.4 Protecção Anódica e Catódica ....................................................................................... 59 

2.14 Solubilidade química do Cu (I) e Cu (II) .............................................................................. 59 

2.14.1 Relação entre o potencial de oxidação – redução e a solubilidade .............................. 60 

2.14.2 Influência do pH e do Carbono Inorgânico Dissolvido no Controlo da Solubilidade ..... 61 

2.14.3 Influência do pH e do Otofosfato no Controlo da Solubilidade .................................... 61 

2.15 Corrosividade da Água ....................................................................................................... 63 

2.15.1 Oxigénio dissolvido (O2) ................................................................................................. 65 

2.16 Erosão ................................................................................................................................ 66 

2.17 Fragilização pelo Hidrogénio .............................................................................................. 67 

2.18 Incrustrações ...................................................................................................................... 68 

2.18.1 Introdução .......................................................................................................................... 68 

2.18.2 Factores que influenciam o mecanismo de precipitação de incrustrações. ................. 68 

2.18.3 Mecanismo de incrustração .......................................................................................... 68 

2.18.4 Influência da composição química da água ................................................................... 70 

2.18.5 Previsão de incrustrações .............................................................................................. 74 

2.18.6 Cálculo pHs .................................................................................................................... 75 

2.19 Índices de corrosividade .................................................................................................... 76 

2.20 Testes de Corrosão............................................................................................................. 78 

2.20.1 Testes Acelerados .......................................................................................................... 78 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

xi 

 

2.21 Problemas relacionados com a saúde ............................................................................... 79 

Capítulo 3 ........................................................................................................................... 83 

3. Análise e Definição dos Mecanismos de Falha .................................................... 83 
3.1 Caso de Estudo .................................................................................................................. 83 

3.1.1 Análise da liga de cobre ................................................................................................. 85 

3.2 Análise e Definição de Falhas (FMA) ................................................................................. 85 

3.2.1 Corrosão por picadas - Perfuração da tubagem (vazamento) ...................................... 86 

3.2.2 Incrustração - Falha devido à obstrução das tubagens ................................................. 87 

3.2.3 Factores que influenciam a probabilidade de ocorrer corrosão ................................... 87 

Capitulo 4 ........................................................................................................................... 91 

4. Ensaios e Métodos ................................................................................................. 91 
4.1 Teste de Avaliação do Mecanismo de Corrosão Uniforme ............................................... 92 

4.1.1 Introdução ..................................................................................................................... 92 

4.1.2 Condições de testes ...................................................................................................... 93 

4.1.3 Instalação de Teste ........................................................................................................ 94 

4.1.4 Objectivos ...................................................................................................................... 94 

4.1.5 Procedimento ................................................................................................................ 94 

4.2 Teste Acelerado com ácido nítrico (HNO3) ........................................................................ 95 

4.2.1 Introdução ..................................................................................................................... 95 

4.2.2 Objectivos ...................................................................................................................... 96 

4.2.3 Procedimento Experimental ......................................................................................... 96 

4.3 Teste de avaliação do Mecanismo de Corrosão por Picadas ............................................ 97 

4.3.1 Introdução ..................................................................................................................... 97 

4.3.2 Testes a realizar ............................................................................................................. 98 

4.3.3 Procedimento .............................................................................................................. 100 

4.4 Teste de avaliação de incrustrações ................................................................................ 100 

4.4.1 Condições de teste ...................................................................................................... 101 

4.4.2 Instalação de teste ...................................................................................................... 101 

4.4.3 Procedimento Experimental ....................................................................................... 102 

Capítulo 5 ......................................................................................................................... 105 

5. Discussão de resultados ..................................................................................... 105 
5.1 Obtenção do perfil de temperaturas - simulação ........................................................... 105 

5.2 Determinação da perda de carga .................................................................................... 109 

5.3 Determinação do caudal num sistema termossifão ........................................................ 111 

5.4 Avaliação do mecanismo de corrosão galvânica ............................................................. 113 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

xii 

 

5.5 Avaliação da resistência à corrosão uniforme ................................................................. 115 

5.5.1 Prevenção da corrosão uniforme ................................................................................ 116 

5.6 Avaliação do teste acelerado com HNO3 ......................................................................... 117 

5.7 Avaliação do mecanismo de corrosão por picadas (Pitting) ............................................ 117 

5.8 incrustração ..................................................................................................................... 121 

5.8.1 Resultados ................................................................................................................... 121 

5.8.2 Influência da taxa de incrustração na eficiência dos sistemas solares térmicos......... 124 

5.8.3 Incrustração – Impacto na eficiência dos sistemas solares térmicos .......................... 125 

5.8.4 Resultados Experimentais – incrustração .................................................................... 130 

Capítulo 6 ......................................................................................................................... 137 

6. Conclusão ............................................................................................................. 137 
6.1 Trabalhos futuros ............................................................................................................. 139 

Referências bibliográficas .............................................................................................. 141 

Glossário de Termos ....................................................................................................... 145 

Anexos .............................................................................................................................. 147 

 

 

 

 

 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

xiii 

 

Índice de Figuras 

 
Figura 1. Representação em corte da constituição do colector de placa plana. [67] .................. 2 
Figura 2. Colector de placa plana. .............................................................................................. 3 
Figura 3. Radiação Solar na Europa. [www.meteonorm.com] ................................................... 4 
Figura 4. Diagrama esquemático de um sistema termossifão, circuito aberto. [67] .................. 4 
Figura 5. Sistemas solares do tipo termossifão e circulação forçada. ........................................ 5 

Figura 6. Incrustração em tubagem de cobre. [38] ..................................................................... 6 
Figura 7. Impacto das incrustrações na eficiência do colector plano típico. .............................. 6 
Figura 8. Logótipo da Empresa .................................................................................................. 7 

Figura 9. Sede da Empresa em Aveiro. ...................................................................................... 7 
Figura 10. Formas de Corrosão. [55] ........................................................................................ 14 
Figura 11. Reacção electroquímica do zinco imerso em ácido clorídrico. ............................... 15 
Figura 12. Instalação laboratorial para determinação dos potenciais de eléctrodo. [38].......... 17 

Figura 13. Corrosão do zinco em solução aerada de HCl. [55] ................................................ 20 
Figura 14. Pilha galvânica formada por eléctrodos de Zinco e de Cobre ................................. 21 

Figura 15. Célula de concentração de oxigénio. [47] ............................................................... 24 
Figura 16. Diagrama de Pourbaix do sistema cobre – água. .................................................... 27 
Figura 17. Diagrama de Pourbaix para o cobre com indicação de zonas de corrosão, 

passivação e imunidade. ........................................................................................................... 28 
Figura 18. Comportamento electroquímico do zinco numa solução ácida. [38] ...................... 33 

Figura 19. Reacção de redução do hidrogénio num cátodo de zinco com polarização por 

activação. [47] .......................................................................................................................... 34 

Figura 20. Polarização por concentração para o caso da reacção de redução do hidrogénio. 

[47] ........................................................................................................................................... 35 

Figura 21. Curva de polarização de um metal que apresenta passivação ................................. 36 
Figura 22. Serie Galvânica em corrente de água do mar. ......................................................... 37 
Figura 23. Diagrama de Pourbaix do sistema cobre-água. ...................................................... 38 

Figura 24. Efeito dos oxidantes e da aeração na taxa de corrosão. [32] ................................... 39 
Figura 25. Taxa de corrosão vs tempo, para 30 e 60ºC. [35] ................................................... 41 

Figura 26. Efeito da velocidade na taxa de corrosão. [55] ....................................................... 44 
Figura 27. Aspecto interno de um tubo de cobre com corrosão uniforme. [38] ....................... 48 

Figura 28. Tipos de evolução da taxa de corrosão. .................................................................. 49 
Figura 29. Esquema do mecanismo da membrana bipolar descrito por Lucey (Campbell, 

1971). [57] ................................................................................................................................ 51 
Figura 30. Processo auto-catalítico que decorre na picada. [12] .............................................. 52 
Figura 31. Representação da estrutura de uma picada (“pite”) em cobre. ................................ 53 

Figura 32. Efeito da concentração de carbono e do pH na solubilidade do cobre a 23ºC. [17]62 
Figura 33. Taxa de Corrosão vs pH. ......................................................................................... 62 

Figura 34. Depósitos em tubo de cobre criando condições para ocorrer aeração diferencial. 

[38] ........................................................................................................................................... 66 
Figura 35. Efeito da geometria no regime do escoamento. a) – Escoamento laminar; b) – 

Escoamento turbulento. [Heliotek] ........................................................................................... 67 
Figura 36. Esquema do mecanismo global de formação de incrustrações. [70] ...................... 69 
Figura 37. Diagrama de equilíbrio do carbonato ...................................................................... 73 
Figura 38. Pormenor do absorsor. 1) – Lamela absorsora; 2) – Tubo absorsor (“riser”); 3) – 

Fluido de trabalho. [69] ............................................................................................................ 84 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

xiv 

 

Figura 39. Lamela soldada ultrasonicamente. .......................................................................... 84 

Figura 40.Constituição de um colector de placa plana. ........................................................... 85 
Figura 41. Estrutura do tubo colectivo em corte. ..................................................................... 86 
Figura 42. Zonas passíveis de estagnação. ............................................................................... 86 

Figura 43. Procedimento da análise seguido. ........................................................................... 91 
Figura 44. Diagrama de potencial-pH do sistema cobre água. [28] ......................................... 92 
Figura 45. Instalação de testes. ................................................................................................ 94 
Figura 46. Instalação utilizada para o teste com HNO3. a) – Esquema da instalação; b) – 

Instalação implementada. ......................................................................................................... 95 

Figura 47. Instalação de teste. .................................................................................................. 99 
Figura 48. Banca de testes implementada. ............................................................................. 101 
Figura 49. Exemplo de esquema pré-definido no TRANSOL. .............................................. 106 
Figura 50. Energia Solar média em plano horizontal, Faro. [58] ........................................... 107 
Figura 51. Perfil de consumo diário de água quente. [66] ..................................................... 108 

Figura 52. Temperaturas no colector ao longo do ano. .......................................................... 108 
Figura 53. Frequência de temperaturas obtida. ...................................................................... 109 

Figura 54. Valores experimentais de perda de carga no colector. ......................................... 110 
Figura 55. Perda de carga no circuito solar. ........................................................................... 111 
Figura 56. Representação do sistema termossifão. Vista lateral. ........................................... 111 
Figura 57. Caudais num sistema termossifão......................................................................... 113 

Figura 58. Taxa de corrosão do cobre em diferentes soluções. ............................................. 115 
Figura 59. Tempo de vida do equipamento............................................................................ 116 

Figura 60. Curvas de polarização de amostras de cobre com e sem contaminação. a) - em 

H2O; b) - em 0.1M NaCl ........................................................................................................ 118 
Figura 61. Corrosão por picada em tubo de água quente ....................................................... 118 

Figura 62. Análise qualitativa através de EDX numa zona de picada. .................................. 119 
Figura 63. Taxa de deposição vs teperatura para uma dureza de 170 ppm. (ASHRAE, 1995)

 ................................................................................................................................................ 121 

Figura 64. Composição da solução de teste. a) – pH; b) – Dureza; c) – Sólidos totais 

dissolvidos; d) – Alcalinidade. ............................................................................................... 122 
Figura 65. Quantidade máxima de CACO3 dissolvido em função da temperatura. ............... 122 

Figura 66. Potencial de Incrustação em mg de CaCO3/l. ....................................................... 123 

Figura 67. Taxa de incrustração (k) vs temperatura. .............................................................. 123 
Figura 68. Redução de secção vs tempo de serviço. .............................................................. 125 

Figura 69. Perda de carga para o caso limpo. ........................................................................ 126 
Figura 70. Perda de carga na presença de incrustrações. ....................................................... 126 
Figura 71. Redução no caudal na presença de incrustrações. ................................................ 127 

Figura 72. Configuração de um absorsor de placa plana. [67] .............................................. 128 
Figura 73. Fracção solar para os diferentes meses do ano. .................................................... 129 

Figura 74. Variação da massa das amostras. .......................................................................... 130 
Figura 75. Aspecto da superficie interior de 2 curvas utilizadas na instalação. a) T=80ºC, Q=3 

l/min; b) T=80ºC, Q=1 l/min.................................................................................................. 131 
Figura 76. Amostras de tubo Cu 18x0.7x250 mm. a) T=80ºC, Q=3 l/min; b) T=80ºC, Q=1 

l/min. ...................................................................................................................................... 131 
Figura 77. Amostras de tubo Cu 18x0.7x250 mm . a) T=60ºC; b) T=40ºC. ......................... 132 
Figura 78. Estrutura da camada de incrustrações. .................................................................. 132 

 
 

 

 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

xv 

 

Índice de Tabelas 

 
 

Tabela 1. Tabela de potenciais de Eléctrodo Padrão. [47] ....................................................... 18 
Tabela 2. Espontaneidade de reacções de corrosão. [38] ......................................................... 25 
Tabela 3. Classificação de dureza (Carrier, 1965).................................................................... 71 
Tabela 4. Classificação segundo Índice de Saturação de Langelier. ........................................ 75 

Tabela 5.Classificação segundo o índice de estabilidade de Ryznar, (Carrier, 1965). ............. 75 
Tabela 6. Indicadores de corrosividade mais comuns. [6] ....................................................... 76 
Tabela 7. Indicadores de corrosividade. ................................................................................... 77 
Tabela 8. Características do absorsor. ...................................................................................... 84 

Tabela 9. Composição da liga de Cobre. .................................................................................. 85 
Tabela 10. Condições de teste. ................................................................................................. 93 
Tabela 11. Composição da solução de teste. ............................................................................ 96 
Tabela 12. Amostras utilizadas para ensaios electroquímicos. ................................................ 98 

Tabela 13. Definição da solução de teste. ................................................................................ 99 

Tabela 14. Composição média da solução de teste. ............................................................... 100 
Tabela 15. Definição das condições de teste .......................................................................... 101 

Tabela 16. Especificações de um sistema solar termossifão. ................................................. 106 
Tabela 17. Série galvânica. ..................................................................................................... 114 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

xvi 

 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

xvii 

 

Nomenclatura  

Símbolo Designação Unidade 

a Actividade da espécie [ppm] 

a1 Coeficiente de perdas térmicas de primeiro grau [W.m
-2

.K
-1

] 

a2 Coeficiente de perdas térmicas de segundo grau [W.m
-2

.K.
-2

] 

AC Área do colector [m
2
] 

Cb Condutividade térmica entre a lamela e o absorsor [W.m
-1

.K
-1

] 

D Diâmetro [m] 

dGa Energia de interface [J] 

E Potencial Observado [V] 

e Equivalente electroquímico do metal [g.A
-1

.s
-1

] 

E
0
 Potencial [V] 

Ep Potencial de picada [V] 

F Coeficiente de Darcy [-] 

F Constante de Faraday, F=96485.3399(24) [C.m
-1

] 

F´ Factor de eficiência do colector [-] 

FR Factor de remoção de calor [-] 

G Radiação global [W.m
-2

] 

hfi Coeficiente de convecção no interior dos tubos [W.m
-2

.K
-1

] 

i Corrente [A] 

Ki Coeficiente de perda de carga localizado [-] 

Kps Constante de solubilidade [mol.dm
-3

] 

L Comprimento [m] 

M Massa molar [g.mol
-1

] 

 ṁi  Caudal [m
3
.s

-1
] 

N Número de electrões envolvidos [-] 

Q Caudal [m
3
.s

-1
] 

R Constante dos gases perfeitos, R=8.31447 (2) [J.m
-1

.K.
-1

] 

RL Resistência equivalente [m.K.W
-1

] 

S Solubilidade [mg/l] 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

xviii 

 

T Temperatura  [K] 

t Tempo [s] 

Ta Temperatura ambiente [ºC] 

Tec Temperatura de entrada do colector [ºC] 

Tm Temperatura média no colector [ºC] 

Tp Temperatura da placa absorsora [ºC] 

Tsc Temperatura de saída do colector [ºC] 

UL Coeficiente global de perdas [W.m
-2

.K
-1

] 

V Velocidade do fluido [m.s
-1

] 

W Distância entre os riser pipes [m] 

   

 

Símbolos do alfabeto grego 

Símbolo Designação  Unidade 

∆G Energia Livre [kcal/mol] 

∆P Perda de carga [Pa] 

ε Rugosidade [mm] 

η Eficiência [%] 

η
0
 Eficiência na situação sem perdas térmicas [%] 

λ Condutividade térmica [W.m
-1

.K
-1

] 

μ
0
 Potenciais químicos padrão [Volt] 

ρ Massa volúmica [m
3
.kg

-1
] 

σ Constante de Stefan-Boltzmann [W.m
-2

.K
-4

] 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

1.1 Conceitos  

1.1.1 Energia 

A actual crise energética veio elevar uma vez mais a pressão sobre a necessidade do 

recurso a fontes de energia alternativas, exigindo uma melhor racionalização e uma maior 

eficiência na utilização dos recursos. 

Actualmente, a sociedade tal como a conhecemos, depende do sector energético para 

as mais variadas actividades. 

Esta necessidade de energia juntamente com a subida dos preços do petróleo e as 

alterações climáticas, provocaram uma inevitável necessidade a nível industrial de aumentar a 

eficiência dos produtos, de desenvolver novos produtos mais eficientes e procurar novas 

fontes de energia alternativas aos combustíveis orgânicos. As preocupações ambientais 

levaram também à procura de fontes de energia renováveis, como a energia solar, eólica, das 

ondas e biomassa. 

 

1.1.2 Energia Solar   

O sol é a maior fonte de energia que conhecemos. Além de principal fonte de vida na 

Terra, ele dá origem a outros tipos de energias renováveis: eólica, hidroeléctrica, biomassa, 

das ondas e correntes marinhas.  

De toda a energia emitida pelo sol apenas uma pequena parte desta atinge a superfície 

terrestre. A energia recebida num só dia é superior ao consumo mundial de energia num ano. 

Nos dias de hoje, o uso de energia é algo inerente a todas as actividades: transportes, 

confecção de alimentos, abastecimento de água, bem como climatização. Devido a esta 

necessidade, recorremos a combustíveis fosseis, tais como, o petróleo, o carvão e o gás 

natural, que são os mais utilizados, apesar de dispormos de uma “inesgotável” fonte de 

energia que é sol. 

O aproveitamento da energia solar pode ser feito de várias formas. Além do uso para 

secagem de produtos, as duas principais utilizações são: a solar térmica para aquecimento de 

água doméstica e a fotovoltaica utilizada para a produção de electricidade. Os sistemas de 
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aquecimento de águas domésticas (AQS), devido à sua simplicidade e, em geral, viabilidade, 

são os mais populares. 

A obtenção do calor no caso dos sistemas de aquecimento de águas é feita utilizando 

um colector térmico e no caso da electricidade, por meio de células fotovoltaicas. A eficiência 

dos sistemas fotovoltaicos na obtenção de electricidade situa-se entre os 9% e os 20% e no 

caso dos sistemas solares térmicos a eficiência ronda os 40% a 60%. 

Os colectores térmicos, sendo o principal componente no sistema de aquecimento, são 

de um modo geral compostos por tubos de cobre paralelos (tubos colectores), entre os quais 

estão ligados outros tubos de menor diâmetro (riser pipes ou tubos absorsores) por onde 

circula o fluido (água, liquido anticongelante, ar). Os tubos de menor diâmetro, normalmente, 

estão providos de alhetas ou então estão ligados a uma placa de cobre com revestimento 

selectivo, a qual se encarrega de captar a radiação solar. Este conjunto, é colocado numa caixa 

com isolamento na parte inferior e/ou lateral, e com uma cobertura (e.g. vidro) na face 

superior por onde recebe a radiação solar. Associado ao colector existe, frequentemente, um 

tanque de armazenamento, que em conjunto permitem assegurar o consumo de água quente de 

uma família.  

 

 

Figura 1. Representação em corte da constituição do colector de placa plana. [67] 

Relativamente ao sistema fotovoltaico, este transforma a radiação solar em 

electricidade. Apresenta especial interesse em zonas não electrificadas, não produzindo ruídos 

ou necessitando de qualquer combustível ou elevada manutenção. Contudo, estes sistemas 

apresentam a desvantagem de terem um baixo rendimento face ao custo de aquisição.  

Os sistemas solares estão limitados ao funcionamento diurno podendo, no entanto, ser 

acoplado sistemas de armazenamento que permitem usufruir destes fora dos períodos de 

radiação solar. Os sistemas Solares térmicos funcionam também em dias nublados através do 

aproveitando da radiação reflectida e difusa. 

As tecnologias solares apresentam-se como sistemas com futuro pela sua comprovada 

eficiência energética e benefícios, quer a nível económico, quer a nível ambiental pela 

ausência de emissões de CO2 durante o seu funcionamento. Estes sistemas são também uma 

alternativa aos combustíveis fósseis. 
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1.1.3 Colectores Solares  

Existem vários tipos de colectores solares térmicos: placa plana, tubos de vácuo e 

concentradores. Contudo, os mais utilizados em sistemas de aquecimento de águas domésticas 

são os colectores placa plana (CPP). (Figura 2)  

 

Figura 2. Colector de placa plana. 

Devido ao facto de os colectores estarem expostos às condições climatéricas, estes 

devem estar protegidos do sobreaquecimento e do congelamento provocado pelas baixas 

temperaturas. Assim, podemos ter dois tipos de circuitos, os sistemas directos também 

designados de circuito aberto onde a água potável é aquecida directamente no colector e 

posteriormente chegará ao consumidor; e os sistemas indirectos ou de circuito fechado, onde a 

água é aquecida indirectamente através de um permutador por onde circula o fluido (e.g. água 

com anticongelante) aquecido no colector. A grande diferença entre os sistemas de circuito 

aberto e de circuito fechado reside no facto de nos primeiros, o fluido que circula no colector 

ser água de consumo que se mistura com a existente no tanque. Portanto, não necessitam de 

um permutador entre um fluido primário e um fluido de serviço (que circula no colector). 

Os sistemas directos apresentam como vantagens, o facto de possuírem uma maior 

eficiência na transferência da energia para a água potável no tanque, visto que, não está 

sujeito à eficiência do permutador, e também maior fiabilidade em resultado de possuírem 

menos partes móveis susceptíveis de desgaste e falha.  

Os sistemas de circuito aberto são mais indicados para os climas mais quentes, onde o 

perigo de congelamento do fluido não ocorre. A utilização deste tipo de sistemas em climas 

mais frios poderá levar à destruição do sistema, devido ao congelamento da água no circuito 

solar. Apresentam a vantagem de não necessitarem de permutador de calor, com consequente 

redução no custo do produto e maior eficiência nas trocas de calor. Em contrapartida, nos 

sistemas de circuito aberto, o colector vai estar sujeito à acção da água, que pela sua 

composição química, poderá provocar corrosão e entupimento do circuito. Por estas razões, 

não é aconselhada a sua utilização em zonas com água de características duras e ácidas, 

devido à susceptibilidade para ocorrer corrosão ou o bloqueamento do sistema provocado por 

incrustrações, uma vez que o tempo de vida útil será significativamente afectado. 
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Figura 3. Radiação Solar na Europa. [www.meteonorm.com] 

Os sistemas de circuito aberto, pela sua simplicidade e eficiência, apresentam um 

grande potencial de implementação em países com elevados níveis de radiação e climas com 

temperaturas médias mais elevadas (Figura 3). A sua aplicação é essencialmente em sistemas 

termossifão. 

Quanto ao modo de transporte do fluido, os sistemas solares térmicos podem ser 

classificados em dois tipos: os sistemas termossifão, também designados de circulação natural 

(passivos) e os de circulação forçada (ou activos), Figura 5. Nos sistemas termossifão a 

circulação do fluido é gerada através da diferença de densidades do fluido, isto é, quando a 

água aquece, fica mais leve e sobe até ao tanque, entretanto, a água mais fria desce no 

circuito, causando a circulação no sistema. Num sistema com termossifão, a água move-se 

através do sistema sem ser necessário qualquer tipo de bomba. Geralmente, estes sistemas 

desde que correctamente dimensionados, são mais fiáveis que os sistemas forçados porque 

não possuem partes móveis apresentando assim um maior tempo de vida. Além disso, não 

necessitam de fonte de energia externa para o seu funcionamento, e controlam o caudal 

naturalmente em função do nível de radiação. 

 

 

Figura 4. Diagrama esquemático de um sistema termossifão, circuito aberto. [67] 
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Como desvantagem dos sistemas termossifão, temos que, a circulação da água dentro 

do sistema pode ser bastante lenta, especialmente quando há uma pequena diferença da 

temperatura entre o líquido do colector e o tanque de armazenamento. Em consequência, é 

reduzida a quantidade de energia útil captada, havendo portanto, necessidade de utilizar 

tubagens de maior diâmetro e/ou menor rugosidade, de forma a diminui as perdas por fricção. 

Outra desvantagem é a necessidade do colector ser posicionado abaixo do tanque de 

armazenamento (Figura 4). Na prática, a posição necessariamente baixa do colector pode 

reduzir o desempenho devido às sombras e as obstruções causadas pelos edifícios próximos, 

bem como, pode tornar o sistema menos atractivo esteticamente. 

 

          

Figura 5. Sistemas solares do tipo termossifão e circulação forçada. 

Por outro lado os sistemas de circulação forçada tal como o próprio nome sugere, 

dispõem de uma bomba que faz circular o fluido entre o colector e o depósito. Neste caso, 

temos a vantagem de podermos colocar o tanque no interior da habitação, não havendo 

obrigatoriedade de ficar a uma cota superior à do colector. Contudo há situações em que é 

possível o depósito ficar debaixo do telhado mesmo em sistemas termossifão. 

Como forma de evitar os problemas de sobreaquecimento e congelamento, os sistemas 

podem ser dotados de válvulas de segurança, de vasos de expansão, e no caso dos sistemas de 

circuito aberto podem ser integradas resistências na base dos colectores de forma a evitar o 

congelamento do fluido. 

A quantidade de água quente produzida por um sistema solar térmico, vai depender do 

tamanho do sistema, da radiação solar captada e do perfil de consumo de água quente. 

Normalmente os sistemas são dimensionados para um dado valor de fracção solar. A 

fracção solar corresponde à razão entre a energia que o sistema consegue fornecer, e as 

necessidades de energia. 

 

1.1.4 Problemas de Corrosão em Colectores Solares 

 Um dos grandes problemas da corrosão em colectores solares é a redução do 

coeficiente de transferência de calor devido à formação de camadas internas de material com 

uma condutividade muito baixa (λ(CaCO3)=2.9410W.m
-1

.K
-1

) [18]. Estas camadas formam-se 

Circulação forçada 

 

 

 

Circulação natural (termossifão) 
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devido à precipitação de sais de carbonato que se vão acumulando na superfície interna das 

tubagens diminuindo a sua capacidade para escoamento do fluido, e também para a 

transferência de calor.  

 

 

Figura 6. Incrustração em tubagem de cobre. [38] 

No caso dos colectores solares a transferência de calor por ser o principal objectivo 

destes equipamentos deve ser abordada com especial atenção, no sentido de a melhorar. A 

presença de depósitos ou incrustrações na superfície interior da tubagem por apresentarem 

uma condutividade térmica inferior à do metal vão penalizar a eficiência do sistema, Figura 7. 

Também o aumento da espessura de incrustrações vai diminuir a área da secção, fazendo 

aumentar a velocidade do fluido com consequente aumento da perda de carga. Em sistemas 

termossifão onde a perda de carga tem é um factor de grande peso, o seu amento conduzira a 

uma elevada redução na eficiência do sistema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Impacto das incrustrações na eficiência do colector plano típico. 

O problema de incrustração está normalmente associado a águas com elevada 

alcalinidade e dureza. Valores de dureza superiores a 100 ppm de CaCO3 conjuntamente com 

elevado pH (> 7), são característicos de águas tendencialmente incrustrantes. 

Outras formas de corrosão também associadas a colectores solares são a corrosão 

uniforme e a corrosão localizada. Por exemplo a utilização como fluido principal de águas 

aeradas (contendo elevadas concentrações de O2 e CO2 dissolvido) juntamente com a presença 

de halogenetos, baixo pH e elevadas temperaturas, são algumas das combinações que 

potenciam estes mecanismos de corrosão. 

O presente trabalho visa uma compreensão dos possíveis mecanismos responsáveis 

pela corrosão dos tubos de cobre em colectores solares, através de uma abordagem dos 

mecanismos envolvidos e a realização de testes para validação dos resultados teóricos. O 

cobre é o principal material usado no fabrico de absorsores, em colectores solares térmicos. 
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1.2 Apresentação da Empresa 

Este Projecto foi realizado na empresa Bosch Termotecnologia, SA. De seguida será 

efectuada uma apresentação geral sobre a empresa. 

 

Figura 8. Logótipo da Empresa 

 

Figura 9. Sede da Empresa em Aveiro. 

Com a designação inicial de Vulcano Termodomésticos SA, a Bosch Termotecnologia 

localizada em Cacia – Aveiro, iniciou a sua actividade em 1977, tendo por base a tecnologia 

utilizada pela empresa alemã no fabrico de esquentadores. 

O reconhecimento da qualidade dos aparelhos produzidos levou a empresa à liderança 

do mercado nacional de fabrico e comercialização de esquentadores. 

Posteriormente, a empresa foi adquirida pelo grupo Bosch, tornando-se no centro de 

competências nesta área. Em 1992 obteve a responsabilidade de concepção, desenvolvimento, 

produção e comercialização de novos aparelhos.  

Na sequência de parcerias no desenvolvimento de equipamentos de queima a gás, a 

empresa, iniciou em 1995 a produção de caldeiras murais a gás e mais recentemente, em 

2007, iniciou também a produção de colectores solares térmicos. 
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Redenominada Bosch Termotecnologia SA, a empresa tem vindo a apostar em 55 

países e diferentes, produzindo uma gama de modelos diversa, comercializados 

internacionalmente sob a designação de marcas próprias do grupo ou de clientes. 

1.3 Projecto na Empresa 

A produção e desenvolvimento de colectores solares térmicos são uma recente aposta 

da Bosch Termotecnologia SA, na área das fontes de energia renováveis.  

Tal como qualquer produto comercializado pelo grupo BOSCH, também os colectores 

solares deve cumprir com elevados critérios de durabilidade. Dado que estes sistemas 

trabalham anualmente mais de 6000 horas sob condições de serviço que nem sempre são 

desejáveis, existe uma grande preocupação de forma a garantir a sua fiabilidade. Para isso a 

Bosch Termotecnologia tem investido no desenvolvimento de novas soluções, 

nomeadamente, ao nível da resistência à corrosão dos absorsores utilizados nos colectores 

solares. 

No desenvolvimento do produto, torna-se necessário definir parâmetros de robustez 

como medida de quantificação da qualidade do produto. 

 

Para a determinação destes parâmetros é necessário efectuar as seguintes etapas: 

 Definição dos mecanismos de falha; 

 Elaboração de um plano de testes tendo em vista a sua quantificação; 

 Realização dos testes e avaliação dos sistemas com base nos resultados; 

 

Os testes necessários são os seguintes: 

 Testes de durabilidade – permitem simular num curto período de tempo as condições 

de operação real. 

 Testes de eficiência – permitem estimar quais os efeitos dos mecanismos de falha 

sobre a eficiência do sistema 

 

Com base na bibliografia foram determinadas as condições que potenciam cada um 

dos mecanismos de falha, por corrosão e calcificação. De seguida, foram efectuados testes de 

forma a simular as condições de serviço e os mecanismos de corrosão e incrustração. 

Para a realização dos testes foi necessário o desenvolvimento e implementação de duas 

bancas de testes, com todos os componentes necessários à realização e monitorização dos 

mesmos. Estes equipamentos permitiram efectuar os ensaios definidos segundo as condições 

previamente determinadas. 

Os resultados obtidos a partir do estudo teórico e dos testes efectuados permitiram 

definir parâmetros de durabilidade dos sistemas bem como identificar possíveis pontos fracos 

do sistema para posteriores alterações de design. Estes resultados permitiram também estimar 

o impacto dos mecanismos corrosivos na eficiência dos sistemas. 
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1.4 Objectivos do Projecto/Tese 

Os objectivos para este projecto foram os seguintes: 

 Identificação dos principais mecanismos de falha em absorsores solares;  

 Definição do plano e procedimentos para do teste de durabilidade;  

 Projecto e execução de uma banca de ensaios de durabilidade – definição dos 

componentes necessários, válvulas, tubagens, bombas e outros componentes; 

 Realização dos testes de durabilidade relativos aos principais mecanismos de falha; 

 Determinação do impacto de cada mecanismo na fiabilidade e eficiência do sistema; 

 Definição de critérios de robustez que permitam avaliar a longevidade e fiabilidade 

dos absorsores; 

 Apresentação de soluções para cada um dos mecanismos de falha; 

  

1.5 Organização da tese 

A descrição do projecto realizado, encontra-se estruturada da seguinte forma: 

O capítulo 1 faz uma apresentação geral do tema e do projecto na empresa.  

No capítulo 2, é descrito o fenómeno de corrosão e calcificação, referindo os 

principais mecanismos bem como revisão bibliográfica. 

No capítulo 3, é referido o caso de estudo e são identificados os principais 

mecanismos de falha a ele associados.  

No capítulo 4, são definidos os testes necessários à avaliação de cada um dos 

mecanismos referidos no capítulo anterior. 

O capítulo 5 descreve os resultados obtidos e comentários relativos aos mecanismos de 

falha. Neste capítulo são também descritas algumas simulações efectuadas, bem como 

soluções apontadas para cada um dos mecanismos de falha. 

O capítulo 6 e último, apresenta as conclusões gerais do trabalho e perspectivas de 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

2. Corrosão 

2.1 Introdução 

O termo corrosão é normalmente usado para designar todo o conjunto de reacções de 

natureza química, responsáveis pela deterioração das propriedades de um metal ou liga sob 

acção do meio envolvente. A designação de corrosão também é aplicada a fenómenos 

destrutivos resultantes de acções mecânicas (erosão), e aplica-se também a materiais não 

metálicos (betão, plásticos etc.). Como resultado da acção do mecanismo corrosivo, ocorre a 

diminuição da capacidade do material para cumprir as suas funções. 

A corrosão não é mais do que o retorno dos elementos à sua forma mais estável, de 

óxidos. Este processo ocorre através de reacções químicas do tipo heterogéneo e desenvolve-

se através do contacto com o meio corrosivo. Se este contacto for isento de humidade 

(electrólito), denomina-se de “corrosão seca”, de contrário é designado por “corrosão 

húmida”. Neste estudo vamos abordar a corrosão em meio aquoso, onde o meio envolvente 

(electrólito) é a água. Será a água que pela sua composição, vai atacar o metal provocando a 

sua corrosão. 

Ao conjunto “sistema de trabalho” juntamente com o electrólito é vulgarmente 

designado por sistema de corrosão. 

Em resultado dos mecanismos de corrosão, ocorrem mudanças nos materiais 

envolvidos, denominadas de efeitos de corrosão. Cada um desses efeitos é resultado de um 

tipo específico de corrosão. Quando um material fica diminuído nas suas capacidades, 

impedindo este de cumprir as suas funções é reconhecido como um dano resultante da 

corrosão, que em último caso pode conduzir a problemas de funcionamento ou incapacidade 

de um sistema como consequência da falha do material. A falha pode ocorrer por degradação 

das propriedades do componente, ou por fractura que resulta ou se propaga devido aos efeitos 

corrosivos.  

Em resultado do processo de corrosão pode também ocorrer a formação de produtos 

de corrosão, tais como camadas de óxidos que podem servir de barreira de protecção entre o 

metal e o electrólito reduzindo a taxa de corrosão, tendo neste caso um papel passivante no 

processo de corrosão. Do processo corrosivo pode também resultar a formação de 

incrustrações no interior das tubagens. As incrustrações reduzem a capacidade de escoamento 

da tubagem, podendo provocar a necessidade de substituição destas por não conseguirem 

fornecer o caudal necessário, ou por alterações provocadas no funcionamento do sistema 

(redução da eficiência da transferência de calor, lixiviação, etc.). 
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A corrosão pode manifestar-se de diferentes formas e através de diferentes 

mecanismos. Neste contexto, é apresentado na Figura 10 as formas de corrosão mais comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Formas de Corrosão. [55] 

Quando um material metálico é exposto a um electrólito considerado corrosivo, e não 

sofre corrosão nestas condições, é classificado como resistente à corrosão. Por outro lado, 

quando um electrólito causa corrosão é atribuída uma propriedade específica de corrosão. 

Assim, através do conhecimento destas duas características, é possível calcular o potencial de 

corrosão de um determinado sistema. È possível encontrar na bibliografia sobre o tema a 

classificação do potencial de corrosão para os mais variados sistemas de corrosão (metal/meio 

corrosivo). [51],[12],[38] 

De um modo geral, todos os componentes mesmo quando sofrem de corrosão 

uniforme, são considerados resistentes à corrosão, desde que a taxa de redução da sua 

espessura seja muito pequena quando comparada com as suas dimensões nominais. 

O estudo da corrosão e dos seus mecanismos é muito importante na selecção dos 

materiais. Será com base nesta informação que é efectuada a escolha de um material para um 

meio específico, tendo em conta as suas propriedades de resistência a este meio. 

 

2.2 Engenharia de Corrosão 

A função da engenharia de corrosão relaciona-se com a aplicação dos conhecimentos 

científicos aos mecanismos de corrosão, de forma a controlar os seus efeitos de forma segura 

e economicamente viável. 

Para que a sua função seja executada de forma correcta, os engenheiros de corrosão 

devem possuir conhecimentos em várias áreas nomeadamente, química, metalurgia, física, 

propriedades mecânicas e físicas dos materiais, computação, e design. Só com estes atributos 

juntamente com a necessária experiência serão capazes de compreender e avaliar 

correctamente os mecanismos corrosivos. Também são necessárias capacidades humanas que 
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permitam aplicar de forma correcta outros factores por vezes esquecidos como é o caso da 

segurança. 

O objectivo da engenharia da corrosão é encontrar a solução que é economicamente 

mais favorável sem comprometer os requisitos do sistema. 

Actualmente, a avaliação do potencial de um sistema para sofrer danos resultantes da 

corrosão é um requisito obrigatório na grande maioria dos projectos, procurando evitar-se 

danos e perdas económicas que no passado foram comuns devido à subvalorização do 

problema. Com efeito, actualmente a engenharia da corrosão apresenta um papel determinante 

para o sucesso de qualquer projecto de engenharia. 

 

2.3 Corrosão Electroquímica 

Uma vez que a maioria das reacções de corrosão são de natureza electroquímica, é 

importante conhecer os princípios fundamentais destas reacções nomeadamente para o estudo 

da corrosão em meio aquoso. Na corrosão electroquímica, os electrões são transferidos 

indirectamente, ou seja, são conduzidos através da superfície do sólido (metal ou filme) até 

um ponto onde são recebidos pelo elemento do meio (oxidante). Nesse caso, o doador e o 

receptor encontram-se em lugares diferentes. Esse processo faz com que haja a geração de 

corrente eléctrica na interface sólido/meio corrosivo. [56] 

Consideremos como exemplo a dissolução do zinco em ácido clorídrico diluído 

conforme mostra a Figura 11. 

 

Figura 11. Reacção electroquímica do zinco imerso em ácido clorídrico. 

A dissolução ou corrosão do zinco no ácido clorídrico ocorre de acordo com a seguinte 

reacção química: 

222 HZnClHClZn                                                                                                      (2.1) 

Quando o zinco é colocado numa solução de ácido clorídrico diluído dá origem a uma 

forte reacção onde está envolvido o hidrogénio gasoso e ocorre a dissolução do zinco 

formando-se uma solução de cloreto de zinco. 

Como os iões de cloro não estão envolvidos na reacção a equação pode ser 

simplificada, resultando na seguinte equação na forma iónica: 
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2

22 HZnHZn  

                                                                                                        (2.2) 

Analisando a equação (2.2) podemos ver que durante a reacção o zinco é oxidado e os 

iões de hidrogénio são reduzidos originando hidrogénio gasoso. Assim, podemos ainda 

representar esta reacção correspondente à oxidação do zinco e redução dos iões de hidrogénio 

através das reacções parciais (ou de meia pilha): 

oxidação) de parcial (Reacção    22   eZnZn                                                                 (2.3) 

redução) de parcial (Reacção    22 2HeH  

                                                                 (2.4) 

Devemos salientar os seguintes aspectos nas reacções de oxidação - redução de meia pilha: 

Reacção de oxidação. A reacção de oxidação corresponde à introdução dos iões dos 

metais na solução aquosa e designa-se por reacção anódica. As zonas da superfície do metal 

onde estas reacções de oxidação ocorrem são designadas por regiões anódicas. Desta reacção 

resultam os electrões produzidos e que permanecem no metal originando catiões 

(Zn→Zn
2+

+2e
-
). 

Reacção de redução. Esta reacção é designada de reacção catódica e nela ocorre a 

redução da carga de valência do metal. Neste caso as regiões na superfície do metal onde os 

iões de metal e não metais sofrem redução chama-se região catódica. 

Nas reacções de corrosão electroquímica as reacções de oxidação produzem electrões 

que são depois consumidos nas reacções de redução. Assim o balanço dos electrões numa 

reacção de corrosão é nulo. Para tal, é importante que as reacções de oxidação e de redução 

(redox) ocorram ao mesmo tempo de forma a não haver acumulação de cargas eléctricas no 

metal. Assim durante a corrosão metálica a taxa de oxidação é igual a taxa de redução, 

havendo um equilíbrio electroquímico. [47], [55] 

A reacção de corrosão do zinco assim como de outros metais como Al, Fe envolve a 

redução do hidrogénio, diferindo apenas nas reacções de oxidação. Esta situação só se verifica 

se a reacção catódica for a do hidrogénio e ocorrer segundo a equação (2.4). Isto também se 

verifica para outros ácidos como o sulfúrico, fluorídrico e ácidos orgânicos solúveis em água. 

[55] 
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2.3.1 Potenciais padrão de meia pilha de eléctrodos metálicos 

Um conceito importante quando se trata de processos de corrosão é o de potencial de 

eléctrodo, que mostra a tendência de uma reacção ocorrer no eléctrodo, isto é, dá a medida da 

facilidade com que os átomos do eléctrodo metálico perdem electrões ou da facilidade com 

que os iões recebem electrões. Considera-se como eléctrodo o sistema complexo imerso no 

electrólito. Ao potencial medido em Volt, desenvolvido em um metal imerso numa solução de 

1M dos seus iões, é chamado potencial eléctrodo padrão ou potencial normal. Exemplo disso 

é o zinco que é atacado pelo ácido clorídrico sofrendo corrosão, enquanto o ouro não é 

atacado (Tabela 1). Para comparar a tendência dos metais para formarem iões em solução 

aquosa recorre-se aos seus potenciais (voltagens) de oxidação ou redução de meia pilha, 

comparando-o com o potencial de meia pilha do eléctrodo de hidrogénio – ião de hidrogénio. 

A Figura 12 mostra a instalação laboratorial utilizada para a determinação dos potenciais 

padrão de eléctrodo. 

 

 

Figura 12. Instalação laboratorial para determinação dos potenciais de eléctrodo. [38]
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                                                       Tabela 1. Tabela de potenciais de Eléctrodo Padrão. [47] 

 

Reacção de oxidação 

(corrosão) 

Potencial de oxidação 

E
0 

(V) 

(relativamente ao 

eléctrodo de hidrogénio) 

 

 

 

Mais catódico 

(menor tendência para a 

corrosão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menos Catódico 

(maior tendência para a 

corrosão) 

Au → Au
3+ 

+ 3e
-
 +1.498 

2H2O → O2 + 4H
-
 + 4e

-
 +1.229 

Pt → Pt
2+

 + 2e
-
 +1.200 

Ag → Ag
+
 + e

-
 +0.799 

2Hg → Hg
2+

 + 2e
-
 +0.788 

Fe
2+

 → Fe
3+

 + e
-
 +0.771 

4(OH)
-
→ O2 + 2H20 + 4e

-
 +0.401 

Cu → Cu
2+

 + 2e
-
 +0.337 

Sn
2+

 → Sn
4+

 + 2e
-
 +0.150 

H2 → 2H
+
 + 2e

-
 0.000 

Pb → Pb
2+

 + 2e
-
 -0.126 

Sn →Sn
2+

 + 2e
-
 -0.136 

Ni → Ni
2+

 + 2e
-
 -0.250 

Co → Co
2+

 + 2e
-
 -0.277 

Cd → Cd
2+

 + 2e
-
 -0.403 

Fe →Fe
2+

 + 2e
-
 -0.440 

Cr → Cr
3+

 + 3e
-
 -0.744 

Zn → Zn
2+

 + 2e
-
 -0.763 

Al → Al
3+

 + 3e
-
 -1.662 

Mg → Mg
2+

 + 2e
-
 -2.363 

Na → Na
+
 + e

-
 -2.714 

 

A Tabela 1 apresenta os potenciais padrão de meia pilha de alguns metais. Os metais 

mais reactivos que o hidrogénio, têm potenciais negativos e são denominados de anódicos em 

relação a este. Isto equivale na montagem laboratorial a oxidação destes metais, originando 

iões e à redução dos iões de hidrogénio dando origem ao hidrogénio gasoso. Estas reacções 

são descritas por equações do tipo: 
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electrões)  originando  metal  do  (oxidação            neMM n                                      (2.5) 

)hidrógenio  de  iões  dos  (redução             22 2      HeH  

                                         (2.6) 

Por outro lado os metais menos reactivos em relação ao hidrogénio têm potenciais positivos e 

são denominados catódicos em relação a este. Na montagem laboratorial da Figura 12, os iões 

deste metal são reduzidos regressando ao estado atómico, podendo depositar-se sobre o 

eléctrodo, enquanto o hidrogénio é oxidado originando iões H
+
. Estas reacções são 

representadas pelas seguintes equações: [47] 

metal)  do  iões  dos  (redução        M   neM n  

                                                          (2.7) 

gasoso)  hidrogénio  do  (oxidação 222      eHH                                                         (2.8) 

O cobre é um exemplo de um metal que apesar de ser nobre é corroído em presença de 

soluções ácidas ou básicas que contenham oxidantes. 

Existem diferentes tipos de reacções catódicas que normalmente estão presentes na 

corrosão metálica, no entanto as mais comuns são as seguintes: 

 HeH 222                                             hidrogénio  do  Redução  

                            (2.9) 

O HeH 22 44O                       ácidas) (soluções oxigénio do Redução  

                (2.10) 

 OHeOH   442O    básicas)ou  neutras (soluções oxigénio do Redução 22             (2.11) 

 M   2-3 eM                                           metalicos iões de Redução                             (2.12) 

A redução do hidrogénio apresenta-se como a reacção catódica mais frequente em 

meios ácidos. Também a redução do oxigénio é bastante comum em meios aquosos em 

contacto com a atmosfera. Por outro lado, a redução dos iões metálicos é pouco frequente. 

Durante a corrosão pode ocorrer mais do que uma reacção de oxidação mas 

principalmente mais do que uma reacção de redução. Por exemplo, considerando de novo a 

corrosão do zinco em ácido clorídrico aerado, podemos ter dois tipos de reacções catódicas, a 

evolução do hidrogénio e redução do oxigénio, Figura 13.  
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Figura 13. Corrosão do zinco em solução aerada de HCl. [55] 

Como já foi referido anteriormente, a taxa de oxidação e de redução devem ser iguais, 

contudo a taxa de redução tem um papel dominante em relação a taxa de oxidação. Razão pela 

qual se aumentarmos a taxa de redução aumenta a taxa de dissolução do zinco. Com efeito as 

soluções ácidas que contêm oxigénio serão mais corrosivas do que soluções desaeradas. Este 

comportamento também é observado em soluções ácidas que contenham outros oxidantes. Os 

metais apresentam uma taxa de corrosão em soluções ácidas com impurezas (Fe presente no 

HCl), devido a ocorrerem duas reacções catódicas soluções, a evolução do hidrogénio e a 

redução dos iões de ferro. 

  23 FeeFe                                                                                                                 (2.13) 

Assim podemos diminuir a taxa de corrosão através da redução da taxa destas reacções 

catódicas. Em soluções que contenham O2 a sua eliminação evitando o contacto da solução 

com a atmosfera quer pela remoção do oxigénio dissolvido, são dois meios para reduzir a taxa 

de reacção catódica. Exemplo disto é o Ferro que em águas desaeradas não corrói devido à 

inexistência de reacção catódica. Outra forma de reduzir a taxa destas reacções é através de 

revestimentos ou outros filmes não condutores, que vão reduzir fortemente a taxa das 

reacções anódica e catódica. Sobre os tipos de protecção iremos falar mais à frente neste 

trabalho. [55] 

 

2.3.2 Pilhas Galvânicas 

Dada a forte presença de reacções electroquímicas nos mecanismos de corrosão 

iremos efectuar uma abordagem aos princípios de funcionamento de um par galvânico 

também designado por pilha electroquímica. Na Figura 14 mostra-se uma pilha galvânica 

constituída por um eléctrodo de zinco imerso numa solução de 1M dos seus iões e outro de 

cobre imerso numa solução de 1M de iões de cobre. 
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Figura 14. Pilha galvânica formada por eléctrodos de Zinco e de Cobre 

Entre as duas soluções existe uma parede porosa que impede a sua mistura. É colocado 

exteriormente um fio condutor em serie com um voltímetro e um interruptor que estabelecem 

a ligação entre os dois eléctrodos. Quando o circuito é fechado pelo interruptor ocorre um 

fluxo de electrões do zinco para o cobre originando no voltímetro uma diferença de potencial 

de -1.10 V. 

Numa reacção electroquímica o eléctrodo que tiver o potencial de oxidação mais negativo vai 

sofrer oxidação. Consequentemente, a reacção de oxidação irá ocorrer no eléctrodo que tiver o 

potencial mais positivo. No caso da pilha electroquímica da Figura 14, o eléctrodo de Zn irá 

sofrer oxidação originando iões Zn
+
 enquanto os iões Cu

2+
 vão sofrer redução passando assim 

para a forma atómica e depositando se no eléctrodo de Cu. Assim o potencial electroquímico 

desta pilha no momento em que o circuito é fechado (concentração das soluções = 1M) pode 

ser calculado partindo das reacções de meia pilha para o Zn e para o Cu: 

 V    . -    EeZnZn 763022  

                                                                                   (2.14) 

 V    .    EeCuCu 337022  

                                                                                   (2.15) 

Como podemos confirmar pelas reacções de meia pilha o Zn apresenta o potencial mais 

negativo (-0.763), e portanto será o elemento que vai sofrer oxidação.  

O potencial electroquímico da pilha obtém-se adicionando o potencial de oxidação da meia 

pilha do Zn ao potencial de redução da meia pilha de Cu. Note-se que, o sinal do potencial de 

oxidação de meia pilha deve ser trocado quando esta é escrita sob a forma de uma reacção de 

redução. Resulta então que o potencial de redução da meia pilha de cobre é -0.337.  

 V.).().(Epilha 101337076300                                                                             (2.16) 

Numa reacção de pilha o eléctrodo que sofre oxidação designa-se por ânodo e o 

eléctrodo onde ocorre a redução por cátodo. Visto que é no ânodo que são produzidos 

electrões que permanecem na superfície do metal, é atribuída ao ânodo a polaridade negativa. 

Com efeito visto que é no cátodo onde se consomem os electrões é lhe atribuída a polaridade 

positiva. 
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Em alguns livros são utilizados os potenciais de oxidação, isto é, M → M
n+ 

+ ne sendo 

no caso do cobre: 

eCuCu 22  

        (+0.337 V)                                                                                        (2.17) 

Em algumas bibliografias são referidos os potenciais de redução, isto é, M
n+

+ne→M, sendo 

para o caso do cobre: 

CueCu  22

     (-0.337 V)                                                                                            (2.18) 

Apesar de o valor absoluto dos potenciais ser o mesmo em qualquer uma das convenções, este 

pode ser representado na forma da equação de oxidação equação (2.17), ou pelo potencial da 

reacção de redução equação (2.17).  

Devemos também considerar que os potenciais apresentados são potenciais de 

equilíbrio ou reversíveis, não estando por isso associados a nenhuma reacção de oxidação ou 

redução, denominando-se portanto de potenciais de eléctrodo. [38]  

Um valor de potencial mais positivo indica uma maior libertação de energia quando o metal 

for oxidado. 

O poder, ou potencial de oxidação está relacionado com a capacidade de adicionar e remover 

electrões da superfície de um metal, bem como de oxidar e reduzir a superfície. 

 

2.3.3 Equação de Nernst 

Como na prática não é sempre possível ter-se as concentrações iónicas das espécies 

presentes iguais a 1M ou actividade unitária, em consequência vamos ter valores de potenciais 

diferentes dos apresentados na tabela de potenciais padrão. Se a concentração de iões no 

electrólito que rodeia o eléctrodo for inferior a 1M, como na maioria das reacções de 

corrosão, a força motora para a reacção de dissolução ou corrosão do ânodo será maior dado 

que a concentração dos iões que podem conduzir a reacção contrária é menor. 

Consequentemente, iremos ter um potencial de meia-pilha mais negativo para a reacção 

anódica: 

  neMM n

     E=↓                                                                                                     (2.19) 

Para determinar os novos potenciais, utilizamos a equação desenvolvida por Nernst: 

oxidadoEst

reduzidoEst

a

a

nF

RT
EE

.

.0 ln       ou      
reduzidoEst

oxidadoEst

a

a

nF

RT
EE

.

.0 ln                                          (2.20) 

Sendo: 

E - potencial observado 

E
0
 - potencial padrão 

R: -  constante dos gases perfeitos 

T - temperatura, em graus Kelvin 
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N -  número de electrões envolvidos 

F - constante de Faraday 

aEst. Red. - actividade do estado reduzido do eléctrodo 

aEst. Oxid.- actividade do estado oxidado do eléctrodo 

 

Na prática utilizam-se os seguintes valores: 

R= 8.314 J.K-1.mol-1 

T=298 K (25ºC é a temperatura mais utilizada para medidas electroquímicas) 

F= 96500 coulombs 

Transformando o logaritmo neperiano em logaritmo decimal, introduzindo se o factor 2.303, 

podemos escrever a equação de Nernst do seguinte modo: 

oxidadoEst

reduzidoEst

a

a

n
EE

.

.0 log303.2
96500

298314.8





                                                                      (2.21) 

e finalmente: 

oxidadoEst

reduzidoEst

a

a

n
EE

.

.0 log
0591.0

     Ou 
reduzidoEst

oxidadoEst

a

a

n
EE

.

.0 log
0591.0

                                  (2.22) 

A corrosão electroquímica pode ocorrer sempre que existir heterogeneidade no sistema 

“material metálico-meio corrosivo”, pois a diferença de potencial resultante possibilita a 

formação de áreas anódicas e catódicas. [38] 

 

2.3.4 Pilhas de Concentração de oxigénio 

As pilhas de concentração de oxigénio, também designada por aeração diferencial 

podem-se formar quando existem diferenças na concentração de O2 na superfície húmida ou 

electrólito em contacto com o metal. Embora este tipo de mecanismo de corrosão seja mais 

importante para metais que se oxidam facilmente como o ferro (Fe), e que não formam filmes 

protectores, ele poderá também ocorrer em tubagens de cobre, principalmente em situações de 

estagnação da água. Vários estudos têm demonstrado a ocorrência deste fenómeno através da 

exposição de um metal que sofra oxidação, imerso num electrólito. Os resultados mostram tal 

como esperado que a zona do metal mais próxima da superfície do líquido apresenta uma 

maior taxa de corrosão. Isto deve-se ao facto de à medida que aumentamos a altura de coluna 

de fluido a pressão deste na sua base vai ser maior e consequentemente a concentração de O2 

será menor. A Figura 15 mostra uma instalação laboratorial formada por dois eléctrodos e 

dois electrólitos com diferentes concentrações de O2, que é utilizada para evidenciar este 

mecanismo. 
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Figura 15. Célula de concentração de oxigénio. [47] 

 

2.4 Diagramas de Pourbaix  

 A previsão da tendência de um material vir a sofrer corrosão pode ser determinada por 

via termodinâmica. Embora este cálculo não nos garanta a ocorrência de corrosão, ele 

permite-nos saber se o processo corrosivo é passível de ocorrer ou não, isto é, permite afirmar 

quando uma reacção é possível ou não ocorrer. 

  A determinação do sentido de evolução de uma reacção electroquímica, por via 

termodinâmica pode atingir se por vários caminhos, no entanto, é normal escolherem-se 

aqueles que melhor definem a evolução das reacções electroquímicas e as respectivas funções 

de estado, potencial (ou tensão) reversível de eléctrodo e a energia livre de uma reacção. 

Assim, podemos determinar o sentido de uma reacção através da determinação da energia 

livre (∆G) que a caracteriza. No entanto, devemos saber que o valor de ∆G mede apenas o 

sentido de espontaneidade da reacção, não indicando nada acerca da velocidade da reacção. 

No caso de ∆G < 0 para um processo corrosivo, então verifica-se a corrosão do metal de 

forma espontânea. Ou seja, a tensão (ou potencial) do sistema metal/meio subiu acima do seu 

valor de equilibro. Efectivamente, se G → G`, tal que ∆G=G`- G = nF(E-E`) < 0, então E→ 

E`e ∆G=E`- E > 0, c.q.d. A equação seguinte mostra o que se passa para o caso do cobre em 

meios aquosos. [28] 

)()()(2/1)()( 222 sOHCugOlOHsCu        ∆G
0
= -28.3 kcal                                     (2.23) 

Verificamos então que pelo valor de ∆G negativo a reacção do cobre em solução aquosa, 

equação (2.24), tenderá a ocorrer de forma espontânea, isto é, o cobre irá sofrer corrosão. 

Também podemos verificar que o cobre em comparação com outros metais como o ferro (Fe) 

e o magnésio (Mg) é dos metais que apresenta menor tendência para ser corroído, como 

podemos ver pelas seguintes equações: [38] 
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)()()(2/1)()( 222 sOHMggOlOHsMg      ∆G
0
= -140 kcal                                      (2.24) 

)()()(2/1)()( 222 sOHFegOlOHsFe        ∆G
0
= -58.5 kcal                                      (2.25) 

Também para o cobre podemos verificar que conforme a informação obtida do 

diagrama de Pourbaix do cobre (Figura 16), este apresenta uma maior tendência para a 

corrosão originando Cu2O do que CuO. Comparativamente, quando o ião anidro se forma, 

como na oxidação de Cu a temperaturas elevadas, apenas origina formas Cu
+
 como o Cu2O 

porque tem uma menor pressão de dissociação do oxigénio que o CuO. [51][51 A Tabela 2 

mostra os respectivos valores de ∆G
0 

para os óxidos de cobre (I) e (II) e para o hidróxido de 

cobre. Um valor de E positivo ou um valor de ∆G negativo significa que a reacção é 

espontânea.  

 

Tabela 2. Espontaneidade de reacções de corrosão. [38] 

 

Metal 

 

Produto 

Sólido 

Corrosão Tipo Hidrogénio 

PH2=1atm 

Corrosão Tipo Oxigénio 

PO2=0.21atm 

E (volt) 
∆G

 0
 

(kcal/mol) 
E (volt) 

∆G
0 

(kcal/mol) 

 

Cu 

 

Cu2O -0.413 +9.5 +0.8 -18.6 

Cu(OH)2 -0.604 +27.8 +0.615 -28.3 

CuO -0.537 +24.8 +0.680 -31.5 

 

A partir da consulta da tabela de potenciais de eléctrodo,                                                        

Tabela 1, podemos verificar que os metais que se situam abaixo do hidrogénio na tabela não 

estão sujeitos ao ataque por ácidos não oxidantes. Um exemplo disso é o cobre que não é 

atacado por ácidos não-oxidantes como o HCl. No entanto, se ocorrer a contaminação do 

ácido com oxigénio ou se for usado um ácido oxidante iremos ter a corrosão do cobre. Um 

exemplo de ácido oxidante é o HNO3. A reacção seguinte mostra a corrosão do cobre em HCl 

contaminado com oxigénio (O2): 

OHCuClOHHClCu 2222/12                                                                              (2. 26) 

Considerando a formação de produtos intermédios que são atacados pelo HCl. 

OCuOCu 222/12                                                                                                          (2.27) 

OHClCuHClOCu 2222 2                                                                                           (2.28) 
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Ou 

CuOOCu  22/1                                                                                                             (2.29) 

OHCuClHClCuO 222                                                                                             (2.30)       

Para o caso do ataque pelo ácido nítrico temos: 

OHNONONOCuHNOCu 22233 3)(262                                                             (2.31) 

Podemos determinar a espontaneidade da reacção recorrendo aos potenciais da                                                        

Tabela 1. 

  eCuCu 22

            (+0.337 V)                                                                                  (2.32) 

OHeHO 22 244  

 (+1.229 V)                                                                                 (2.33) 

Somando as duas reacções e os respectivos potenciais obtemos então: 

OHCueHOCu 222242 2

2  

    (+0.892 V)                                                   (2.34) 

Concluímos que pelo valor positivo da diferença de potencial (+0.892) a reacção 

(2.34), é espontânea, isto é, vai ocorrer corrosão do cobre (Cu) por ataque do HCl. Assim 

apesar de este tipo de análise fornecer informação sobre a eventualidade de uma reacção 

ocorrer, devemos também recorrer à curva de polarização que pode dar informação sobre a 

cinética dos processos que podem ocorrer num dado sistema. Este tema será abordado mais à 

frente neste trabalho. [38] 

 No caso de sistemas que envolvem mais do que um dos seus constituintes em diversos 

equilíbrios, torna se mais prático recorrer a métodos gráficos que nos permitem definir todas 

as condições de evolução prováveis dos constituintes do sistema relativamente a determinados 

factores internos, e a outros factores externos mantidos constantes (P e T). [33]  

Os diagramas de Pourbaix, desenvolvidos por Marcel Pourbaix, relacionam o 

potencial de um dado metal com o pH da solução aquosa em contacto permitindo assim 

prever a tendência para a corrosão do metal nesse meio. Este tipo de representação permite 

englobar num único diagrama todos os estados de oxidação - redução referentes a todas as 

formas oxidadas e reduzidas que um mesmo elemento químico pode formar com um dado 

reagente.  

As linhas rectas representam as condições de equilíbrio entre duas formas, apenas do 

sistema global, podendo este tipo de equilíbrio ser do tipo ácido – base ou do tipo oxidação – 

redução. Estas linhas delimitam zonas de estabilidade de cada tipo de formas, constituindo 

uma das particularidades mais importantes destes diagramas. 

Na Figura 16, apresenta-se o diagrama de Pourbaix do sistema cobre - água. 
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Figura 16. Diagrama de Pourbaix do sistema cobre – água. 

Da observação do diagrama do sistema cobre – água (Figura 16), podemos identificar 

várias regiões (A a E), às quais corresponde uma maior estabilidade termodinâmica para um 

determinado composto metálico. A região A corresponde assim à situação na qual o composto 

mais estável é o cobre (Cu), para a região B o composto mais estável é o ião Cu
2+

, para a 

região C o CuO2 (óxido de cobre II) e de forma igual para as restantes regiões. 

Assim podemos caracterizar as várias áreas de acordo com a espécie predominante 

por: 

 Zona de imunidade: zona onde as reacções não são termodinamicamente possíveis. 

Nesta zona não ocorre corrosão visto que o material apresenta um comportamento 

inerte, ou seja, tende a manter-se na sua forma metálica (Cu). (A) 

 Zona de corrosão: zonas onde é possível ocorrerem reacções com consequente 

destruição metálica. Nestas zonas as formas mais estáveis são as iónicas (Cu
2+

 e 

CuO2
2-

). (B e D) 

 Zona de passivação: Zonas onde é possível ocorrerem reacções que levam a 

formação de óxidos (ou hidróxidos) metálicos, estáveis e com função protectora (CuO 

e CuO2). Com efeito nestas zonas a corrosão metálica é quase inexistente devido á 

formação de películas de óxidos protectores. (C e E) 

 

B 

A 

E 

D 
C 
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Figura 17. Diagrama de Pourbaix para o cobre com indicação de zonas de corrosão, passivação e 

imunidade. 

As linhas que delimitam as várias regiões de estabilidade traduzem os equilíbrios 

químicos e electroquímicos que podem existir entre o metal e o electrólito.  

Para o diagrama do cobre Figura 17, a recta 1 define a fronteira entre as espécies Cu e 

Cu
2+

 correspondente ao equilíbrio electroquímico entre essas duas espécies traduzido na 

seguinte semi-equação: 

  eCuCu 22

                                                                                                                (2.35) 

 Para a obtenção do potencial electroquímico associado a esta reacção, recorremos à 

equação de Nernst: 




1

2

337.0

0

/
log

2

0592.0
2

Cu

Cu
EE

CuCu



                                                                                        (2.36) 

)log(0296.0337.0 2

/2

 CuE
CuCu                                                                                   (2.37) 

Assim, se tivermos uma concentração de iões de Cu
2+

 inferior a 1M a reacção tenderá a 

evoluir no sentido da equação (2.35), ou seja, o cobre será dissolvido até que o equilíbrio seja 

atingido novamente: 

  eCuCu 22

                                                                                                                (2.38) 

esta evolução não é mais do que a corrosão do metal. 

A protecção catódica do cobre por ânodo de sacrifício ou por corrente impressa 

(polarização), corresponde no diagrama E-pH a baixar o potencial do cobre para um valor que 

corresponda a uma zona de imunidade deste metal. Assim, este tipo de protecção é uma forma 

muito prática de evitar a corrosão, com um gasto de energia muito pequeno sendo apenas 

necessário manter o potencial do cobre abaixo da linha de estabilidade do metal.  

Corrosão Passivação 

Imunidade 

C
o

rr
o

sã
o
 

Passivação 
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A sua representação no diagrama EH-pH dá origem a uma recta (E=m*pH+b) de 

declive zero e ordenada na origem igual a )log(029.0337.0 2 Cu . Da equação anterior 

podemnhos ver que a ordenada na origem depende da concentração de iões de Cu
2+

 em 

solução. Como resultado vamos ter não só uma linha mas sim várias linhas paralelas, cada 

uma delas resulta de uma concentração de iões Cu
2+

 (variando entre 1M e 10
-6

M). Estas linhas 

são normalmente designadas de linhas de solubilidade do composto. Contudo como na 

generalidade dos casos em sistemas reais de corrosão a concentração dos iões metálicos é 

nula, podemos assumir para a totalidade dos casos uma concentração de 10
-6

 para qualquer ião 

metálico, de onde se obtém um valor de b igual a 0.189 no caso do equilíbrio Cu/Cu
2+

. 

Relativamente às rectas verticais, independentes do potencial, estas referem-se a 

equilíbrios químicos para os quais não se define potencial electroquímico. Assim para o 

diagrama da Figura 17, verificamos que para um pH=10 o metal se encontra recoberto por 

uma película de filme passivo de (CuO2) ocorrendo a sua dissolução para valores de pH 

inferiores a 6.5.  

Assim poderemos ter uma das seguintes situações. 

 Reacções electroquímicas que não envolvem H
+
 → originam linhas 

horizontais 

 

 Reacções electroquímicas que envolvem H
+
 → originam linhas oblíquas 

 

 Reacções químicas → originam linhas verticais 

 

Em soluções que não contenham substâncias gasosas ou outras dissolvidas onde 

apenas há iões H
+
 dissolvidos o conjunto de rectas paralelas inclinadas em relação ao eixo das 

abcissas têm um declive igual a -0.0591 V/pH. 

Os diagramas de Pourbaix permitem assim definir zonas de imunidade, de corrosão e 

de passivação permitindo a avaliação do comportamento do metal em contacto com o meio 

agressivo. 

Para o caso do cobre, o metal não está sujeito à corrosão quando se encontra na zona 

de imunidade, ou nas zonas de passivação. Para valores de pH e valores de potencial que se 

encontrem fora destas zonas estará susceptível a ocorrer corrosão. 

É também comum representar nos diagramas de Pourbaix os equilíbrios 

electroquímicos que traduzem as reacções de redução que ocorrem em meios aquosos 

desaerados e aerados: [38] 

 

Solução desaerada (linha a): 222 HeH     ou   [1] 

 

Solução aerada (linha b): 
  eHOOH 442 22   [2] 

As rectas correspondentes ao equilibro das equações anteriores, estão representadas no 

diagrama pelas rectas a e b respectivamente. A direcção oblíqua destas rectas deve se ao facto 

de envolverem a presença de iões H
+
, e neste caso considerando que a pressão de O2 e H2 é 
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1atm. Na região entre estas 2 linhas a solução aquosa é estável, enquanto abaixo da linha a se 

verifica a libertação de H2 e acima da linha b se verifica a libertação de O2. 

 Para que um metal esteja susceptível à corrosão é necessário ocorrer simultaneamente 

um processo catódico com um potencial superior ao do eléctrodo metálico, podemos então 

concluir, que para o caso do cobre por exemplo para soluções desaeradas com pH=3 não 

sofrerá corrosão. Ou seja, uma das formas de controlar o processo de corrosão para soluções 

ácidas (pH <7) é através do controle da quantidade de oxigénio dissolvido na solução. 

Verificamos também que no caso do cobre a recta que traduz o processo catódico típico nas 

soluções desaeradas (recta a) apresenta um potencial inferior ao da linha 1, isto é, ECu2+/Cu> 

E2H+/H2. 

 Por outro lado se a solução agressiva for oxigenada o cobre irá corroer na gama de pH 

ácidos. Com efeito a linha que traduz a reacção 2 (recta b) situa-se acima do potencial de 

equilíbrio Cu
2+

/Cu, equação (2.39): 

)ln( 20  Cu
nF

RT
EECu

eq                                                                                                                                                         
(2.39) 

Um outro factor de grande importância são as heterogeneidades no sistema “material 

metálico-meio corrosivo” que são normalmente a causa de iniciação do mecanismo de 

corrosão, pois a diferença de potencial resultante possibilita a formação de áreas anódicas e 

catódicas. [38] A presença de depósitos favorece a ocorrência de corrosão por aeração 

diferencial, sendo a área anódica, a que vai sofrer corrosão, aquela entre o metal e o do 

depósito. 

A aeração diferencial, um dos casos mais comuns de heterogeneidade Esta ocorre 

devido a vários factores que provocam uma maior difusão do oxigénio em algumas partes em 

relação a outras. Estas diferenças de aeração podem levar a corrosão localizada. Regiões do 

metal em contacto com solução contendo uma maior concentração de oxigénio geralmente 

tornam-se o cátodo, e as regiões em contacto com uma concentração mais baixa (ou zero) de 

oxigénio geralmente tornam-se o ânodo da célula de corrosão. Contudo segundo Pourbaix, 

por outro lado, a aeração diferencial é aplicável apenas a certos valores de pH. Segundo 

Ramanathan, quando o pH em ambas as zonas, aeradas e não aeradas, é menor que 8, a 

velocidade de corrosão em ambas as zonas aumenta, enquanto se o pH for entre 8 e 10, as 

regiões em contacto com a solução contendo uma maior concentração de oxigénio tornam-se 

passivas e actuam como um cátodo. [59] 

 

2.4.1 Limitações dos diagramas de Pourbaix 

 Podemos verificar que os diagramas de Pourbaix têm grande importância em 

aplicações de engenharia, nomeadamente, ao nível da selecção de materiais ou escolha do par 

metal/meio agressivo. Apesar de os diagramas serem uma boa ferramenta, sob o ponto de 

vista termodinâmico, para interpretação das reacções de corrosão, estes apresentam algumas 

limitações como qualquer cálculo termodinâmico, pelo que deve ser tomado algum cuidado: 

[28] 
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 Pressupõem que todas as reacções sejam reversíveis e rápidas, o que nem sempre 

acontece. 

 Não informam sobre a cinética dos processos (velocidades das reacções) apenas 

indicando se uma reacção é ou não reversível. 

 Aplicam o termo passivação às zonas de estabilidade dos óxidos (ou hidróxidos), 

independentemente das suas propriedades protectoras. A protecção só é efectiva se o 

filme for aderente e não poroso. 

 Apenas são aplicados a metais puros (não existem para ligas) e em soluções sem 

espécies complexas ou que formem sais insolúveis. 

A representação dos equilíbrios electroquímicos em diagramas de potencial pH é 

extremamente útil no estudo da corrosão e da protecção dos metais contra a corrosão em meio 

aquoso. No entanto, estes diagramas não permitem explicar todos os fenómenos químicos e 

electroquímicos que ocorrem na interface metal-meio. Assim, para uma correcta análise dos 

mecanismos envolvidos no processo de corrosão é necessário um estudo cinético das reacções 

que ocorrem na superfície do eléctrodo bem como análises aos produtos de corrosão e à 

superfície corroída. [38] 

 

2.4.2 Potenciais de Eléctrodos Irreversíveis 

 Em electroquímica potenciais de eléctrodo reversíveis são aqueles que correspondem 

ao equilíbrio entre o metal e os seus iões em solução. O conhecimento destes potenciais é de 

grande importância devendo portanto ser considerados os seguintes aspectos: 

 Conhecimento da natureza e da grandeza dos potenciais iniciais que apresentam os 

metais, nos diferentes processos de corrosão sob influência dos vários factores. 

 Conhecimentos da distribuição dos potenciais iniciais sobre a superfície metálica. 

 Conhecimentos das alterações do potencial dos eléctrodos durante o processo 

corrosivo, ou seja, após o contacto do metal com o electrólito.  

Na prática para um dado processo corrosivo o que importa são as diferenças de 

potencial que se verificam quando se atinge um estado estacionário sob influência de 

polarização e de outros factores. São estas diferenças de potencial, que se estabelecem que 

vão determinar as correntes de corrosão e, consequentemente, a maior ou menor dissolução do 

metal nas áreas anódicas, ou seja, a corrosão do metal.  

Na generalidade dos processos de corrosão os potenciais de eléctrodo são irreversíveis. 

Isto acontece quando a solução aquosa contém iões metálicos diferentes dos seus, como por 

exemplo NaCl. A presença destes compostos irá dar origem a reacções de oxidação e redução 

que originam compostos, por vezes insolúveis. Como consequência, não haverá iões do metal 

em solução que permitam atingir o equilíbrio. Esses potenciais são denominados de potenciais 

irreversíveis, ou seja, para os quais não é possível definir a natureza do fenómeno reversível 

do sistema. Com efeito, a equação de Nernst não pode ser aplicada directamente visto que esta 

apenas é valida para eléctrodos reversíveis. Contudo, ela pode ser utilizada em casos em que 

um potencial irreversível possa ser definido em função de uma reacção reversível. 
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 Podemos assim caracterizar o potencial de um metal como uma dependência de vários 

factores: 

 Magnitude das correntes para os possíveis equilíbrios 

 Número de reacções possíveis que podem ocorrer nos eléctrodos 

 Formação de película 

 Formação de iões complexos 

 Presença de impurezas na solução 

 Temperatura 

Como na generalidade das reacções em corrosão ocorre mais do que um destes factores 

em simultâneo, ou seja, mais do que um processo nos eléctrodos, este potencial é, 

normalmente, designado por potencial de corrosão. [38] 
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2.5 Polarização 

 O conceito de polarização é muito importante para a compreensão dos mecanismos de 

corrosão. A cinética electroquímica das reacções de corrosão pode ser representada num 

gráfico de potencial electroquímico E (volts) em função do logaritmo da densidade de 

corrente, como é mostrado na figura seguinte: 

 

 

Figura 18. Comportamento electroquímico do zinco numa solução ácida. [38] 

A Figura 18 representa a curva de polarização da reacção de corrosão do zinco em 

ácido clorídrico. O ponto A representa o eléctrodo de zinco em equilíbrio com os seus iões, a 

que corresponde um potencial de equilíbrio E
0 

= - 0.763 V e a uma densidade de corrente de 

troca i0=10
-7

 A/cm
2
. A densidade de corrente i0 expressa a velocidade das reacções de 

oxidação e redução em termos de densidade de corrente. A reacção catódica da corrosão do 

zinco é: 

catódica)  (Reacção      22 2  HeH  

                                                                         (2.40) 

A equação (2.40) representa a evolução do hidrogénio que ocorre na superfície do 

zinco em condições de equilíbrio a que corresponde um potencial E
0 

= - 0.000 V e uma 

densidade de corrente de 10
-10

 A/cm
2
 (ponto B na Figura 18).  

Iniciado o processo de corrosão do zinco, devido à sua boa condutividade eléctrica a 

sua superfície estará a um potencial constante (ponto C Figura 18). Assim, quando o zinco 

começa a ser corroído o potencial das áreas catódicas tem de se alterar para um valor mais 

negativo de forma a aproximar-se do valor de -0.5 V (Ecorr) e o potencial das áreas anódicas 

tem de se alterar para um valor mais positivo até atingir -0.5 V (Ecorr), correspondente ao 

ponto C. Nesta situação, a velocidade de dissolução do zinco é igual à velocidade de 

libertação de hidrogénio. A densidade de corrente no ponto C designa-se por icorr e 

corresponde à velocidade de corrosão do zinco. 

Assim, quando o metal é corroído em resultado do curto-circuito de pilhas galvânicas 

microscópicas, ocorrem na sua superfície reacções de oxidação e redução. Em resultado das 

+ 

 

E 

 

- 
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reacções ocorridas os potenciais das zonas anódicas e catódicas já não são os de equilíbrio 

devido à sua alteração para atingirem um valor intermédio e constante igual a Ecorr.. Ao 

deslocamento dos potenciais de eléctrodo dos seus valores de equilíbrio, até atingirem um 

potencial intermédio constante, e à criação de uma intensidade de corrente global designa-se 

por polarização. 

A polarização de reacções electroquímicas pode ser dividida em dois tipos: a 

polarização por activação e a polarização por concentração. 

A polarização por activação está relacionada com o processo electroquímico, que é 

controlado pela sequência de reacções que ocorrem na interface do metal com o electrólito. 

Neste processo, existe um passo mais lento que vai limitar os restantes. O processo pode ser 

facilmente ilustrado através da reacção de evolução do hidrogénio que ocorre durante a 

corrosão do zinco em HCl, conforme a figura seguinte. 

 

Figura 19. Reacção de redução do hidrogénio num cátodo de zinco com polarização por activação. [47] 

Na Figura 19 estão representados os passos da redução catódica do hidrogénio ou 

outras espécies na superfície do metal. Em primeiro, as substâncias devem ser absorvidas ou 

devem ligar-se à superfície para que a reacção prossiga (passo 1). De seguida, deverá ocorrer 

a libertação de electrões resultantes da oxidação do metal (passo2). No passo 3, forma-se o 

hidrogénio atómico e, de seguida, formam-se moléculas diatómicas de hidrogénio (passo 4). 

Por fim, ocorre a formação de bolhas de hidrogénio que se desprendem da superfície do 

metal.  

O mais lento destes passos será o que controla a velocidade do processo de polarização 

por activação, isto é, existe uma energia mínima de activação associada ao processo mais 

lento, que é necessário ultrapassar para que a reacção catódica de meia pilha ocorra. Também, 

na reacção anódica existe uma barreira de polarização por activação, que corresponde à 

energia mínima que é necessária vencer para que os átomos de zinco deixem a superfície do 

metal, produzindo electrões e libertando os iões de zinco para o electrólito. 

A polarização por concentração está relacionada com as reacções electroquímicas que 

são controladas pela difusão dos iões no electrólito. Este processo está representado na Figura 

20, onde podemos ver a difusão dos iões de hidrogénio para a superfície de um metal 

originando hidrogénio gasoso segundo a reacção catódica 2H
+ 

+ 2e
- 
→ H2.  
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Figura 20. Polarização por concentração para o caso da reacção de redução do hidrogénio. [47] 

Analisando a Figura 20, verificamos que devido à baixa concentração dos iões de H2 

junto à superfície do metal, a velocidade da reacção de redução dos seus iões vai ser 

controlada pela sua difusão. É de referir, que neste caso a taxa da reacção de redução é 

controlada pelos processos que ocorrem no interior da solução e não junto à superfície do 

metal. Assim, se o electrólito for agitado de forma a diminuir o gradiente de concentrações ou 

aumentarmos a sua temperatura, fará aumentar a velocidade de difusão dos iões no electrólito 

com consequente aumento da velocidade da reacção. Isto é, diminui os efeitos da polarização 

por concentração. Contudo, isto só é válido se o processo catódico for controlado pela 

polarização de concentração. Se por exemplo, a reacção anódica e catódica forem ambas 

controladas por polarização por activação, a agitação do electrólito não terá qualquer efeito na 

taxa de corrosão. 

Um exemplo muito comum de despolarização catódica é a adição de etileno-glicol à 

solução aquosa para permitir o seu funcionamento a temperaturas negativas, que tem como 

efeito aumentar a viscosidade da solução, diminuindo assim a difusão dos iões na solução e 

consequentemente diminui a taxa de oxidação do metal. [35] 

Numa reacção electroquímica a polarização total de um eléctrodo é igual à soma dos 

efeitos de polarização por activação e por concentração. Normalmente, em meios com 

elevadas concentrações de espécies como H
+
 e com baixas velocidades de reacção, é a 

polarização por activação que controla o processo corrosivo. Já a polarização por 

concentração predomina em soluções onde existem baixas concentrações de espécies (por 

exemplo: ácidos diluídos, soluções aeradas) e se verificam elevadas velocidades de reacção. 

Quando a polarização se dá principalmente no cátodo diz-se que a velocidade de reacção é 

controlada catodicamente; quando a polarização ocorre principalmente no ânodo, diz-se que a 

reacção é controlada anodicamente. [47], [55] 

 

2.5.1 Passivação  

A passivação é um fenómeno que fascinou cientistas e engenheiros, durante mais de 

120 anos (Fontana, 1987). A passivação está essencialmente associada à perda de reactividade 

química (tendência para ser corroído), que se verifica em alguns metais sob condições muito 

específicas. Isto equivale a que estes metais tenham um comportamento semelhante aos 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

36 

 

metais nobres (Au,Pt). Em alguns metais, (cobre) este fenómeno está relacionado com a 

formação de uma camada superficial de produtos de corrosão, que age como protectora 

impedindo o contacto entre o metal e o electrólito e, consequentemente, que a reacção 

prossiga. Metais como os aços inoxidáveis, níquel e muitas das suas ligas, titânio, alumínio e 

muitas das suas ligas, são exemplos de materiais metálicos que facilmente apresentam 

passivação. 

Para explicar este fenómeno existem essencialmente duas teorias: a Teoria do filme de 

óxidos e a teoria da adsorção. Segundo a primeira hipótese o filme passivante resulta de 

produtos de corrosão (como óxidos metálicos entre outros compostos) funcionando como 

barreira ao processo de difusão e, separando desta forma, o metal do meio corrosivo, 

diminuindo assim a taxa de corrosão. Para o caso da Teoria da adsorção, os metais que 

apresentam passivação estão cobertos por filmes de oxigénio adsorvido quimicamente. Esta 

camada irá substituir as moléculas de H2O adsorvidas quimicamente, necessárias à hidratação 

dos iões do metal, fazendo assim baixar a taxa da reacção (corrosão), equação (2.33). 

Para ilustrar o fenómeno de passivação, normalmente, recorre-se às curvas de 

polarização, que apresentam a variação do potencial do metal com a velocidade de corrente, 

como mostra a figura seguinte. 

 

 

Figura 21. Curva de polarização de um metal que apresenta passivação 

A Figura 21 mostra o comportamento evidenciado por um metal susceptível de 

passivar. Este comportamento, pode ser dividido em 3 zonas: activa, passiva e transpassiva. 

Na zona activa o comportamento é semelhante ao de um metal comum. Partindo do ponto A, 

em que o metal está em equilíbrio com o seu potencial E, e a respectiva densidade de corrente 

i0, um pequeno aumento do potencial irá causar um aumento na taxa de corrosão. Continuando 

a aumentar o potencial, a dada altura é atingido o potencial Epp, potencial primário de 

passivação, a partir do qual a densidade de corrente e, consequentemente, a velocidade de 

corrosão diminuem, até atingirem o valor de ipassivo. É na zona de passivação, acima do 

potencial de Epp, que se forma na superfície do metal o filme protector responsável pela 

diminuição da taxa de corrosão. Ainda na zona passiva, aumentando o potencial a densidade 

de corrosão mantêm-se constante, ipassivo. Se aumentarmos ainda mais o potencial acima da 

zona de passivação o metal tornasse de novo activo, aumentando a sua densidade de corrente 

e, consequentemente, a taxa de corrosão. O aumento do potencial é controlado pelo aumento 

do poder oxidante da solução e dos seus constituintes. 
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Como referido anteriormente, o mecanismo que provoca a transição das zonas activa-

passiva-transpassiva, não está completamente compreendido. No entanto, para o caso da 

polarização por activação pensa-se que este estará relacionado com a formação da camada 

protectora que se apresenta estável durante uma larga gama de potenciais, mas que para 

potenciais muito elevados é destruída. [47] 

 

2.6 Series Galvânicas 

Como muitos dos metais formam filmes protectores, o seu comportamento nas pilhas 

galvânicas é diferente do seu eléctrodo. Assim, tornou-se necessário desenvolver novas séries 

correspondentes ao comportamento anódico-catódico em diferentes meios, denominadas de 

series galvânicas. Este tipo de séries é obtido experimentalmente, e representa o 

comportamento de diferentes metais e suas ligas nas condições, activa e passiva. 

 

 

Figura 22. Serie Galvânica em corrente de água do mar. 

 

Como podemos ver na Figura 22, o exemplo do zinco que é mais activo do que as 

ligas de alumínio, ao contrário de que se verifica na Tabela 1. 
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2.7 Efeito das variáveis do meio envolvente na corrosão em meio aquoso 

Corrosão implica a interacção entre o metal e o meio envolvente. Esta interacção é 

afectada, quer pelas propriedades do metal quer pelas propriedades do meio. É portanto, 

importante conhecer qual o efeito que estas propriedades vão ter na taxa de corrosão. Neste 

trabalho, vão apenas ser abordadas as mais importantes para o processo de corrosão em meio 

aquoso, que são: 

 - pH (acidez) 

 - Poder de oxidação (potencial) 

 - Temperatura (transferência de calor) 

 - Velocidade do fluido (regime) 

 - Concentração dos constituintes da solução 

Também será abordada a influência da presença de microrganismos, no entanto, de 

uma forma mais superficial. Este parâmetro tem especial importância no caso do mecanismo 

de corrosão por “pite”ou picadas. 

 Uma importante ferramenta na análise e compreensão do efeito das variáveis do meio 

envolvente no processo de corrosão são os diagramas de Pourbaix. Este tipo de diagramas 

mostra qual o papel que as variáveis envolvidas podem ter no processo de corrosão. As 

variáveis não sendo independentes podem dar lugar a inter-relações complexas. Assim, a 

actuação de cada uma, pH, potencial, concentração e temperatura, não afecta só o processo de 

corrosão, mas também a acção das outras variáveis no mesmo processo. 

 

 

Figura 23. Diagrama de Pourbaix do sistema cobre-água. 

 No exemplo da Figura 23, o efeito da alteração do pH está dependente da 

concentração das outras espécies, e vice-versa. Com efeito, há que considerar que apesar das 

diferentes variáveis serem tratadas de forma individual não pode ser desprezado o efeito da 
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magnitude de uma variável em outra. Assim, partindo do conhecimento do pH da solução, da 

sua oxigenação e da concentração de iões metálicos dissolvidos é possível determinar se o 

metal irá sofrer corrosão. 

 

2.7.1 Efeito do Oxigénio e Oxidantes  

O efeito dos agentes oxidantes e do potencial de oxidação está representado no gráfico 

da Figura 24. Este gráfico está dividido em três zonas, já referidas anteriormente na secção 

2.5.1. 

 

 

Figura 24. Efeito dos oxidantes e da aeração na taxa de corrosão. [32] 

O comportamento ilustrado pela secção 1 é comum à maioria dos metais e também aos 

metais susceptíveis de passivar, mas que se encontram no estado activo. A transição do metal 

da zona activa para a passiva só acontece se o seu potencial de oxidação for suficientemente 

elevado. O aumento da taxa de corrosão em resultado do aumento do potencial de oxidação é 

uma característica de alguns metais, como o monel e o cobre, em soluções ácidas aeradas. 

Este comportamento por parte do cobre pode ser comprovado através da análise do diagrama 

de Pourbaix, do sistema cobre água, Figura 16. A secção 3 é característica de metais como o 

titânio e das ligas de aço inox, 18CR-8Ni. 

Em alguns casos, metais que apresentam transição activa-passiva, e que se encontram 

inicialmente passivos, um aumento da quantidade de oxidantes não terá qualquer efeito na 

taxa de corrosão. Este comportamento, ocorre normalmente quando esses metais se encontram 

em meios oxidantes como o ácido nítrico (HNO3) e cloreto de ferro. Assim, a evolução 

representada pelas zonas 2 e 3, só acontecerá se lhe for adicionado um agente oxidante muito 

poderoso que fará a transição de passivo para a zona transpassiva. Assim, podemos concluir 

que o efeito da adição de oxidantes ou da presença de oxigénio na taxa de corrosão depende 

não só do meio mas também do tipo de metal envolvido. Com efeito, o conhecimento destas 

duas variáveis, tipo de metal e meio corrosivo, permitirá aceder ao efeito do aumento da 

quantidade de oxidante. [55] 
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2.7.2 Efeito da Temperatura 

A taxa de corrosão representa um grupo particular de reacções químicas. Na 

generalidade, a taxa de uma dada reacção vai aumentar com o aumento da temperatura e 

diminuir com a diminuição da mesma. Alterações de temperatura podem influenciar também 

a composição química e as propriedades físicas da água (pH) e, também, o carácter das 

incrustrações e depósitos formados no metal, tais como o oxigénio, que tem grande influência 

na taxa de corrosão. A temperatura também pode influenciar a formação ou destruição das 

películas de óxidos que se formam no interior da tubagem, quer devido a alterações na 

formação dos produtos de corrosão quer devido à quebra e descolamento da película de 

óxidos em resultados das dilatações térmicas do metal. Outro factor a ter em consideração é a 

influência da elevação da temperatura sobre as películas protectoras que se formam na 

superfície do metal, podendo ser atribuída à variação das propriedades como porosidade, 

volatilidade e plasticidade das películas, a causa da diminuição da taxa de corrosão com a 

temperatura [38]. Na generalidade dos casos, com um aumento da temperatura é esperado, 

também, um correspondente aumento da taxa de corrosão [6]. Quando temos num mesmo 

material zonas a diferentes temperaturas podemos ter uma situação de corrosão termo-

galvânica. Esta forma de corrosão, que resulta da formação de células electroquímicas em 

resultado do gradiente térmico costuma acontecer quando temos um material metálico imerso 

num electrólito com áreas a diferentes temperaturas. O aumento da taxa de corrosão com a 

temperatura deve-se ao aumento da velocidade das reacções químicas com a temperatura, bem 

como à velocidade de difusão (exemplo da polarização por concentração). No entanto, 

também há casos em que o aumento de temperatura tem um efeito contrário, diminuindo a 

taxa de corrosão, sendo que nestes casos devem ser avaliados outros factores para explicar 

este fenómeno. Um desses factores é a influência da elevação da temperatura na elevação de 

gases dissolvidos. No caso de sistemas abertos, um aumento de temperatura tenderá a libertar 

mais O2, que se encontrava dissolvido na solução, e consequentemente uma diminuição da 

taxa de corrosão. Isto acontece porque o aumento da temperatura provoca a diminuição da 

solubilidade do oxigénio que tende a sair do líquido. [51] Já no caso de um sistema fechado, 

(por exemplo o absorsor) o oxigénio não tendo por onde sair, tenderá a permanecer na 

solução. Contudo, é provável a formação de zonas com diferentes concentrações de O2 

(aeração diferencial), favorecendo a ocorrência deste mecanismo corrosivo.  

 Esta tendência de aumento da taxa de corrosão com a temperatura é suportada por 

vários estudos. Bazeleva (2005) verificou esse comportamento com amostras de cobre M1 em 

água destilada. Para o mesmo tempo de exposição obteve uma taxa de corrosão para 60ºC, 

que é mais do dobro da taxa obtida para a temperatura de 30ºC (Figura 25). [35] 

http://paginas.fe.up.pt/~mcnunes/QAE/QAE_gloss_b.htm#corrosão#corrosão
http://paginas.fe.up.pt/~mcnunes/QAE/QAE_gloss_b.htm#célula electroquímica#célula electroquímica
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Figura 25. Taxa de corrosão vs tempo, para 30 e 60ºC. [35] 

A generalidade dos metais quando exposta a agentes oxidantes como, por exemplo, 

oxigénio, enxofre, halogéneos, dióxido de enxofre, SO2, gás sulfídrico, H2S e vapor de água é 

susceptível de sofrer corrosão. Isto acontece devido às reacções desses metais com estes 

agentes oxidantes serem exotérmicas e termodinamicamente passíveis de ocorrer a 

temperaturas elevadas, onde o decréscimo de energia livre é menor e, portanto, a cinética da 

reacção é favorecida com consequente aumento da velocidade de reacção. [38]  

A corrosão à temperatura ambiente ocorre em metais que têm uma energia de 

formação do óxido negativa (∆G
0
), e, assim, formam facilmente um filme de óxidos 

termodinamicamente estável, na presença de oxigénio.  

O aumento da temperatura provoca a diminuição da solubilidade do oxigénio que 

tende a sair do líquido [51]. Num sistema em circuito fechado, o oxigénio não tendo por onde 

sair, tenderá a permanecer na solução. Contudo, é provável a formação de zonas com 

diferentes concentrações de O2 (aeração diferencial), favorecendo a ocorrência deste 

mecanismo corrosivo.  

 A temperatura também pode influenciar o desenrolar das reacções de oxidação e 

redução, de uma forma indirecta, em resultado da sua acção sobre o pH. Ou seja, uma água 

com um pH igual a 7 (neutra) a 25ºC, vai ter um pH inferior para valores de temperatura 

superiores. Assim, um aumento da temperatura pode afectar a corrosão através da alteração do 

pH de um valor neutro para um ligeiramente ácido. [51] 

 Os resultados da Figura 25 [35] foram obtidos recorrendo a ensaios em soluções de 

água destilada com uma concentração de O2 de 3-4 g/m
3
 e uma velocidade do fluido de 

0.5m/s. 

 No entanto, pela análise da Figura 25, verificamos que um aumento no tempo de 

exposição corresponde a uma diminuição da taxa de corrosão para ambas as temperaturas. 

A relação entre a massa de produtos de corrosão na superfície do cobre e a quantidade 

de cobre oxidado em solução durante os testes é próxima da unidade, o que nos indica que a 

taxa a que o filme superficial que se forma e a sua taxa de dissolução são aproximadamente 

iguais. Verificou-se também que o aumento da quantidade de produtos dissolvidos, com o 

tempo, está relacionado com a formação de complexos de cobre solúveis devido à 

composição do meio. [35] 

60ºC 

60ºC 

30ºC 

30ºC 
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 Huynh (2004), obteve as seguintes conclusões após a análise microestrutural e 3 

amostras de tubos utilizados para condução de água: 

Os resultados de difracção para a tubagem de água quente, mostravam uma predominância de 

cobre metálico e de óxidos de cobre (CuO, Cu2O). Os resultados foram os esperados uma vez 

que o cobre quando exposto à presença de oxigénio em níveis superiores a 2mg/l, forma óxido 

de cobre I (Cu2O), também conhecida como cuprita, ou óxido de cobre II (CuO). A cuprita é 

insolúvel em água, com uma cor amarelo-acastanhada, tendo sido também verificada a 

formação de uma camada de este óxido que protege o metal da corrosão. Quanto ao CuO este 

apresentava uma coloração marrom preta, sendo que este composto também permite a 

formação de uma película protectora. No entanto, o aparecimento de uma destas duas formas 

depende essencialmente do pH da água. Verificou-se também que para valores de pH 

inferiores a 6, e baixos níveis de pH que a formação desta película era heterogénea ou então 

não se formava. Pela análise do diagrama de Pourbaix vemos que realmente para estes valores 

de pH e oxigénio o metal tenderá a não corroer se o potencial for inferior ao potencial de 

equilíbrio do Cu/Cu
2+

, e que para um potencial superior a este tenderá a haver dissolução do 

metal no meio aquoso. A não formação desta camada de óxidos favorece a corrosão 

electroquímica.  

Observou-se que além dos óxidos detectou-se, a presença de outros constituintes C, Al, Fe, Si, 

Ca, K, Mg, Zn, Cl e S. A presença de carbono poderá ter origem na presença de CO2 

dissolvido na água, matéria orgânica ou resíduos de lubrificantes nos tubos, como resultado 

do processo de conformação. A origem do zinco poderá ser da pasta de soldagem do tubo.  

 Verificou-se que a espessura de produtos de corrosão na tubagem de água quente era 

cerca de 4 vezes superior à verificada na tubagem de água quente e fria. Isto pode-se dever ao 

facto de para maiores temperaturas termos também uma maior taxa de corrosão, e uma menor 

solubilidade de alguns compostos (produtos de corrosão). [39]  

 

2.7.3 Efeito do pH 

O pH é uma das medidas de qualidade da água mais frequentemente executadas. É 

uma parâmetro importante no controle da corrosão e de incrustrações, visto que a solubilidade 

de muitos materiais presentes na água varia com o pH do meio. 

O conceito de pH é algo complexo. No entanto, este é normalmente relacionado com a 

concentração de hidrogénio na solução. Este é definido como o valor negativo do logaritmo 

de base 10 da concentração dos iões de hidrogénio (H
+
), equação (2.41) [29]. Nas condições 

padrão (25°C e 1atm.), o pH é numericamente igual a 7 quando a solução é neutra, 

aumentando com a alcalinidade e diminuindo com o aumento da acidez. Valores de pH 

superiores a 7 conferem à água um índice de saturação de carbonato de cálcio ligeiramente 

positivo, e tendem a diminuir a probabilidade de corrosão. [5]  
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HHH

mapH loglog                                                                                         (2.41) 

Onde H
a  é a actividade (ou concentração) de iões de hidrogénio, H

 1
 é o coeficiente 

da actividade dos iões de hidrogénio e H
m é a molalidade (mol/1000cm

3
 de água). O valor do 

coeficiente de actividade é função de todos os constituintes da solução. No entanto no caso de 

substâncias sólidas é considerado unitário, assim como para o caso da água. O pH é 

normalmente medido através de um medidor de pH, que mede a voltagem de um eléctrodo de 

iões de hidrogénio relativamente a um eléctrodo de referência. A concentração real de iões de 

hidrogénio, (nível de acidez), pode ser calculada através do valor de pH medido se o 

coeficiente de actividade for conhecido.  

A capacidade de interacção dos iões de hidrogénio com a superfície dos metais, nem 

sempre é a esperada. Muitos metais e ligas apresentam a tendência para a formação de uma 

região oxidada na superfície do metal composta por hidróxidos resultantes da presença de 

água. Este tipo de estrutura irá depender da concentração de iões de hidrogénio, através da 

seguinte reacção: [30]  

  eHOHOH absorvido2                                                                                               (2.42) 

Assim, para determinadas condições, a concentração de iões de hidrogénio pode 

influenciar o equilíbrio existente entre a água e os iões formados na superfície do metal. 

Como resultado desta interacção, teremos normalmente uma dependência da taxa de 

corrosão em relativamente à concentração de iões de hidrogénio do seguinte tipo: 

n

H
Ckr                                                                                                                              (2.43) 

Onde r representa a taxa de corrosão, k é uma constante, CH+ representa a 

concentração de iões de hidrogénio e n é um expoente. O valor de n pode ser dependente da 

concentração de H
+
, sendo este tipo de dependência da reacção de corrosão relativamente à 

concentração de iões muito usual. 

Como tem sido mostrado por vários estudos, a taxa de corrosão do cobre para valores 

de pH inferiores a 6.5 é várias vezes superior, quando comparada com valores para pH iguais 

a 8. Em soluções neutras os resultados obtidos são muito inferiores devido à formação de uma 

película de óxido cuproso (CuO) na superfície do metal. É atribuída a este filme a função de 

retardar a corrosão. Como resultado, a taxa de corrosão na fase inicial é superior, vindo a 

decrescer com o decorrer do tempo como resultado da formação deste filme de óxido cuproso. 

Um dos mecanismos que provocam esse decréscimo é a separação do metal do meio através 

deste filme. Normalmente, estes filmes de óxidos apresentam uma baixa condutividade o que 

                                                 

 

 
1 A actividade é proporcional à concentração, x, por um factor conhecido como coeficiente de actividade, γ, que leva em 

consideração outros iões em solução. Assim, numa solução ideal o coeficiente de actividade é aproximadamente igual a 1 e a 

actividade pode ser aproximada como igual à concentração. iiia   [31] 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o_ideal
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dificulta a transferência de electrões inerente ao processo de corrosão. A visualização do 

diagrama de Pourbaix do sistema cobre água, Figura 16, ajuda a explicar este mecanismo. 

  Na presença de oxigénio, os iões de hidrogénio (baixo pH) tendem a promover a 

corrosão do cobre através da seguinte reacção: 

OHCuOHCu 2

2

2 2242  

                                                                                   (2.44) 

Os produtos de corrosão que formam, a película de óxidos, resultam das seguintes reacções 

químicas: 

  eHOCuOHOCu 44228 222                                                                          (2.45)            

  eOHCuHOCu 222 2

2

2                                                                                    (2.46)              

Como resultado das reacções acima descritas ocorre a formação do filme de óxidos e a 

dissolução dos iões de cobre na solução.  

Outro efeito observado é o aumento da quantidade de espécies solúveis com a 

diminuição do pH. Este efeito á atribuído ao facto de para valores maiores de pH haver uma 

maior tendência para a formação do filme protector. Alguns estudos apontam que cerca de um 

terço da quantidade total de cobre corroído é solúvel a um pH de 7. [36] 

2.7.4 Efeito da Velocidade 

Tal como os agentes oxidantes, o efeito da velocidade vai depender do metal e do meio 

envolvido. A Figura 26 representa o comportamento típico da taxa de corrosão para diferentes 

situações em função da velocidade.  

 

Figura 26. Efeito da velocidade na taxa de corrosão. [55] 
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O exemplo da recta B pode-se aplicar ao caso em que o processo de corrosão é controlado por 

polarização por activação. Podemos constatar que a agitação do meio não terá qualquer efeito 

na velocidade das reacções. Por outro lado, se o processo de corrosão for controlado por 

difusão catódica (polarização por concentração), a agitação vai aumentar a difusão e 

consequentemente a taxa de corrosão, como mostra a curva A. Tal como referido 

anteriormente na secção (2.5), este comportamento está relacionado com soluções de baixas 

concentrações de espécies oxidantes, neste caso de oxigénio em ácidos ou água. Quando 

temos um processo que é controlado pela difusão e o metal é passivável, poderemos ter uma 

evolução como mostra a curva A secção 1 e 2, isto é, aumentando a agitação vai ocorrer a 

transição do metal da fase activa para a passiva. Este comportamento é típico de metais como 

o aço inox e o titânio, nos quais é preferível usar velocidades do meio elevadas. Em metais 

como o chumbo e o aço, onde a protecção em determinados meios corrosivos é efectuada 

através da formação de filmes espessos e pouco tenazes na sua superfície, a exposição a 

elevadas velocidades irá provocar a remoção desses filmes com consequente ataque corrosivo 

acelerado, como ilustra a curva C. Este tipo de ataque, também é denominado de 

erosão/corrosão e será abordado mais à frente neste capítulo. É de salientar que, na curva C, 

após ocorrer o ataque acelerado, um aumento na velocidade não terá qualquer efeito na taxa 

de corrosão.  

 

2.8 Cálculo da velocidade de corrosão  

 A velocidade de corrosão, corresponde à massa de material que é desgastado no 

processo de corrosão, para uma dada área e um determinado intervalo de tempo. A taxa de 

corrosão pode ser representada pela massa desgastada por unidade de área e unidade de 

tempo.  

A quantidade de material consumido durante o processo de corrosão é dada pela 

equação de Faraday: 

tiem                                                                                                                            (2.47) 

Onde: 

m  - massa desgastada, em g 

e   - equivalente electroquímico do metal 

i    - corrente de corrosão, em A 

t    - tempo em que decorreu o processo, em s 

 

Sendo o valor da corrente de corrosão i, resultado da intensidade do processo 

corrosivo, esta vai variar ao longo do processo. A sua variação vai depender de dois factores: 

Diferença de potencial das pilhas (diferença de potencial entre áreas anódicas e 

catódicas) - DV;  

Resistência de contacto dos eléctrodos das pilhas (resistência de contacto das áreas 

anódicas e catódicas) - R;  
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A diferença de potencial DV pode ser influenciada pela resistividade do electrólito, 

pela superfície de contacto das áreas anódicas e catódicas e também devido a fenómenos de 

polarização e passivação.  

A influência de outros factores sobre a diferença de potencial e, consequentemente, na 

velocidade de corrosão serão abordados mais à frente neste capítulo.  

Tal como referido na secção 2.5, o controle da velocidade pode ser efectuado 

anodicamente, catodicamente ou misto. 

 

2.9 Cobre 

O cobre é um material muito usado, desde há muito tempo, nas mais variadas 

aplicações, devido à sua resistência à corrosão, soldabilidade, natureza não tóxica e excelente 

condutibilidade térmica e eléctrica. Apresenta uma boa resistência em vários ambientes 

industriais, bem como em meios aquosos. Vários estudos científicos, atribuem à utilização do 

cobre um aspecto benéfico na prevenção de agentes patogénicos, como a Legionella, e em 

muitos casos até reduz a colonização de bactérias e impede a sua proliferação. Apresenta um 

potencial nobre relativamente ao hidrogénio, não sendo normal ocorrer a redução do 

hidrogénio no processo de corrosão. É também termodinamicamente estável não apresentando 

tendência para corroer em água e em ácidos não oxidantes (HCl, HF). Exemplo disso, é 

reacção de corrosão do cobre em ácido sulfúrico, que só é possível na presença de oxigénio, 

formando como produtos sulfato e água. A redução do oxigénio para se formar iões OH
-
 é a 

reacção catódica predominante para o cobre e suas ligas. Em ácidos oxidantes ou soluções 

aeradas com presença de iões que formam compostos com este, (e.g. CN
-
, NH4

+
), os efeitos 

da corrosão podem ser bastante graves. As ligas de cobre apresentam geralmente uma boa 

resistência à corrosão em soluções neutras ou ligeiramente alcalinas. A taxa de corrosão do 

cobre normalmente aumenta com o aumento da concentração de iões cloro (Cl
-
) e com a 

diminuição do pH em águas aeradas. [60] Tanto em água do mar, como em água potável a 

resistência deste metal à corrosão vai depender em grande parte da formação da película de 

óxidos na superfície do metal, através da qual os átomos de oxigénio terão que se difundir 

para que o processo de corrosão continue. As tubagens de cobre quando expostas a ambientes 

agressivos (corrosivos), tendem a formar substâncias como cuprita (Cu2O), com coloração 

castanha, que apresenta propriedades protectoras. Com o decorrer do tempo e com a presença 

de oxigénio dará lugar à formação de CuO, de coloração preta. Outros produtos de corrosão 

possíveis são os carbonatos básicos malaquita (CuCO3.Cu(OH)2) e azurita 

(2CuCO3.Cu(OH)2). 

 As ligas de cobre podem apresentar uma grande gama de composições e propriedades 

químicas. As mais comuns são o latão (Cu-Zn), os bronzes (Cu-Sn/Al/Si). O cobre e o latão 

devido à sua baixa dureza, estão normalmente sujeitos à corrosão por erosão. Por outro lado, 

os bronzes são mais resistentes neste aspecto. 

Em muitas aplicações, são também usadas tubagens duplas, isto é, a parte interior é 

feita de um metal e a parte exterior de um metal diferente, como aço ou alumínio. Desta 

forma, consegue-se ultrapassar vários problemas relacionados com a utilização de diferentes 

fluidos corrosivos, melhorando a resistência global da tubagem. 
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Nos sistemas de aquecimento solar o cobre é um metal muito utilizado, devido à sua 

elevada condutibilidade térmica (λ=401W.m
-1

.K
-1

), permitindo uma elevada absorvância da 

radiação solar (em resultado do tratamento superficial) que é transmitida às placas absorsoras 

e uma troca de calor entre estas e o fluido com grande eficiência.  



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

48 

 

2.10 Corrosão Uniforme  

A corrosão uniforme é o tipo de ataque mais comum. Esta manifesta-se através de um 

ataque corrosivo, de forma generalizada, que ocorre em toda a superfície do material (Figura 

27). Como resultado deste ataque ocorre uma redução uniforme da espessura do material. O 

metal torna-se menos espesso podendo levar à sua falha. Outra das consequências da corrosão 

uniforme pode ser a alteração das propriedades da superfície, como o aumento de rugosidade 

e fricção, podendo em casos de partes móveis que requerem lubrificação conduzir à falha do 

sistema. 

 

 

Figura 27. Aspecto interno de um tubo de cobre com corrosão uniforme. [38] 

A corrosão uniforme representa grandes perdas de metal ao nível da sua massa. 

Contudo, este tipo de corrosão não apresenta grandes problemas a nível técnico, uma vez que 

os sistemas podem ser correctamente dimensionados para cumprir o seu service life, através 

da realização de testes simples. Estes consistem na imersão de uma amostra de material numa 

solução para determinar da sua taxa de corrosão. 

A prevenção deste tipo de corrosão pode ser feita através da correcta selecção dos 

materiais, incorporação de revestimentos, inibidores e também através de protecção catódica. 

No entanto, estes mecanismos de protecção serão descritos mais à frente neste capítulo. 

Este tipo de corrosão, pelas suas características é de fácil detecção, e normalmente não 

conduz á falha do equipamento. Outros tipos de corrosão com maior heterogeneidade, mais 

focada em determinados locais, são denominados de corrosão localizada.  

O cobre é um exemplo de um metal que frequentemente apresenta corrosão uniforme. 

 

2.10.1 Mecanismo de Corrosão Uniforme do cobre 

A evolução desta forma de corrosão não ocorre de forma linear em resultado da sua 

dependência das propriedades das películas de óxidos, incrustrações que se formam na 

superfície dos metais, e da velocidade do fluido, Figura 28. 
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Figura 28. Tipos de evolução da taxa de corrosão. 

A taxa de corrosão do cobre apresenta normalmente uma forma logarítmica, 

verificando-se numa fase inicial uma elevada taxa de corrosão, que com o tempo tende a 

diminuir, em resultado da deposição dos produtos de corrosão na superfície do metal. A 

película de óxidos que se forma, age como uma barreira entre o metal e o meio corrosivo.  

Estas camadas de óxidos são essencialmente compostas por óxidos de cobre (I) e (II), 

e em muitos casos quando a quantidade de hidrogenocarbonato (HCO3
-
) é suficiente poderá 

ocorrer também a formação de uma camada de hidroxicarbonato de cobre (Cu(OH)2CO3), 

sobre as camadas de óxidos de cobre (I) e (II).  

Um dos grandes problemas que se colocam em corrosão é a selecção dos materiais 

adequados, para a utilização em contacto com meios aquosos. A selecção de um material deve 

ser feita tendo em conta a velocidade de dissociação desse material no meio que vai ser usado. 

Numa primeira abordagem, é efectuado um estudo termodinâmico que permite prever o 

sentido possível das reacções de dissolução e redução que constituem o processo corrosivo. 

Este estudo termodinâmico, dá a informação acerca da possibilidade ou não de ocorrer uma 

determinada reacção não garantindo, no entanto, que esta irá ocorrer. Apesar da sua 

simplicidade esta abordagem é muito importante para o estudo do problema. [33] 
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2.11 Corrosão por Picadas 

A corrosão por picadas é um tipo de ataque extremamente localizado, que consiste na 

formação de pequenas cavidades cuja profundidade pode variar de forma significativa face à 

espessura de material. Esta apresenta uma forma muito bem definida, podendo designar-se de 

puntiforme, por o material circundante não apresentar qualquer sinal de ataque. É 

caracterizada por atacar materiais metálicos que geralmente formam películas de óxidos 

protectoras, resultando em ataques localizados numa pequena área e geralmente em pontos 

afastados, onde há o rompimento da película de óxidos, que tem uma papel passivo na 

protecção contra a corrosão. Pelo facto de este tipo de mecanismo de corrosão não implicar 

uma redução de espessura uniforme por toda a tubagem, e as picadas estarem normalmente 

cobertas por produtos de corrosão, torna-se difícil a sua detecção. Em alguns casos as picadas 

são tão próximas, que se confundem com uma superfície rugosa. A corrosão por picadas 

resulta, com regularidade, na falha do material em poucos anos ou até meses de serviço. A 

caracterização deste tipo de mecanismo corrosivo através de testes laboratoriais, é de difícil 

execução, devido não só ao longo tempo que por vezes é necessário para que as picadas se 

desenvolvam, mas também as condições muito específicas sob as quais estas se desenvolvem. 

Segundo Campbell (1971) [57] e também a norma EN 12502-2:2004 [43], o problema 

da corrosão por picadas pode ser dividido em 2 tipos principais. O mecanismo do tipo I, 

ocorre geralmente em águas frias, com elevada dureza causando a perfuração das tubagens em 

1 a 2 anos de utilização do sistema. Neste caso, são apontadas como causas do inicio do 

mecanismo a presença de iões cloro e a presença de substancias carbonosas na superfície das 

tubagens. O tipo de perfuração caracteriza-se por ser larga e bem aberta, bem como pela 

presença de cristais de óxido de cobre e também cloreto de cobre. A superfície do pite 

normalmente apresenta-se recoberta por depósitos de produtos esverdeados de carbonato de 

cobre e cálcio. 

A corrosão do tipo II, é mais comum em águas aquecidas a 60ºC e macias, 

caracterizando-se por “pites” profundos e estreitos, contendo cristais de óxido de cobre que 

podem estar cobertos por depósitos de produtos escuros de óxido de cobre e sulfato de cobre. 

A composição da água é apontada como decisiva para a ocorrência da corrosão por pites. 

 

2.11.1 Mecanismos de Corrosão por Picadas  

A maioria das picadas desenvolvem-se na base das tubagens e na direcção da 

gravidade. Só raramente se verifica o aparecimento de picadas na zona superior, e em 

resultado da maior concentração de alguns iões nessas zonas (Cl
-
). Inicialmente a picada 

necessita de um período elevado até ao seu aparecimento, meses ou anos, dependendo do 

meio corrosivo e do metal. Após a sua iniciação, esta desenvolve-se apresentando uma taxa de 

penetração crescente com o tempo.  

A corrosão por picadas é descrita como um caso de corrosão localizada, numa pequena 

área anódica onde a grande superfície da tubagem serve como cátodo. Este tipo de corrosão é 

iniciado geralmente por factores como irregularidades na superfície da tubagem, actividade 

microbiana, resíduos de fluxo de solda, composição da água, resíduos de carbono existentes 

nas superfícies da tubagem resultantes do processo de fabrico, película de óxidos com zonas 
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deficientes, defeitos de soldadura que juntamente com a presença de alguns componentes na 

água provocam a perfuração da camada de óxidos. A Figura 29 apresenta o mecanismo da 

membrana bipolar. 

 

 

Figura 29. Esquema do mecanismo da membrana bipolar descrito por Lucey (Campbell, 1971). [57] 

 

 Embora a corrosão localizada possa ser atribuída a heterogeneidades na liga de cobre, 

a formação de picadas também pode ocorrer em sistemas cobre/meio aparentemente livres de 

heterogeneidades, cuja solução contêm iões agressivos como o ião cloreto. A corrosão 

localizada embora se assemelhe à corrosão por crevice, estas diferem, pelo facto de, a 

corrosão por crevice ser determinada por características macroscópicas, enquanto, a 

localizada é determinada por características microscópicas que ocorrem sobre a película 

protectora. Após a perfuração da película de óxidos o processo de corrosão é iniciado 

ocorrendo normalmente debaixo dessa camada (Figura 29). Assumindo o cloro (muitas vezes 

utilizado para a desinfecção) ou o oxigénio o papel de agente oxidante, a taxa de corrosão é 

sensível a concentração destes dois agentes oxidantes [27]. A presença de agentes oxidantes 

como o cloro e oxigénio desempenham muitas vezes um papel importante na alteração do 

mecanismo de corrosão, de ataque uniforme para localizado. [51] 

 

2.11.2 Influência do teor de Cl2 

A corrosão por picadas é, em alguns metais (cobre), sensível à presença de 

halogenetos (Cl
-
, Br

-
, I

-
, F

-
), que provocam a ruptura da película protectora e a dissolução 

desta causada localmente e leva a que seja criada uma área activa em relação à restante área 

circundante, muito maior, produzindo uma corrosão localizada muito intensa. Em soluções 

aeradas contendo iões cloreto ocorre rápida dissolução dentro do pite, enquanto a reacção de 

redução do oxigénio ocorre nas áreas adjacentes à superfície. Este processo é auto-estimulável 

e auto-propagável. Como resultado, a rápida dissolução do metal dentro do pite tende a 

produzir excesso de cargas positivas nesta área, resultando na migração dos iões cloreto para 

o interior do pite, de forma a restabelecer a neutralidade, como mostra a Figura 30. 
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Figura 30. Processo auto-catalítico que decorre na picada. [12] 

No interior do pite verifica-se a existência de uma elevada concentração de cloreto 

metálico, e, como resultado da reacção de hidrólise, uma alta concentração de iões de 

hidrogénio. Segundo Royuela (1993) e Fisher, (1995), a presença de cloro residual em águas 

tratadas de abastecimento público favorecem a ocorrência de corrosão por picadas. No 

entanto, de acordo com a norma DIN 50:930:1993 – parte 5 [54], e Alhajji, (1996), o aumento 

do teor de iões cloreto diminui a probabilidade de ocorrência deste tipo de corrosão. Como 

verificamos, o efeito da presença de iões cloro não é consensual. Em alguns estudos, o teor 

elevado de cloreto em elevadas quantidades é apontado como causador da mudança de ataque 

localizado para generalizado. [64] Mesmo as ligas mais resistentes sofrem este tipo de 

corrosão na presença de CuCl2 e FeCl3. Também o NaCl e CaCl2 provocam picadas, no 

entanto, de um modo menos agressivo. Na presença deste tipo de iões devido ao seu carácter 

oxidante, deixa de ser necessário a presença do oxigénio para que a reacção ocorra. Assim a 

concentração de O2 não terá qualquer efeito na taxa de reacção. 

O potencial que provoca a quebra da passividade da película é um elemento muito 

variável e muito importante neste processo, sendo que essa alteração é atribuída ao 

comportamento da polarização anódica dos sistemas de materiais, tanto o metálico como a 

película passiva, pela acção dos iões halogenetos. Normalmente, um factor determinante para 

a formação de picadas é a existência de fragilidades na película protectora (defeito na sua 

formação), provocando a alteração do pH no interior do pite para um pH mais ácido 

dificultando reconstituição da camada protectora inicial. Como resultado temos a existência 

de uma pequena zona activa anódica formada perante uma grande área catódica provocando 

uma corrosão localizada muito intensa.  
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Figura 31. Representação da estrutura de uma picada (“pite”) em cobre. 

A corrosão por picadas está normalmente associada a águas duras, e ocorre 

primeiramente em tubagens de água fria. Este tipo de águas provoca picadas na base das 

secções horizontais da tubagem. Muitos autores referem a agressividade da água como uma 

causadora do aparecimento de corrosão por picadas e que essa taxa de corrosão aumenta na 

presença de cloro. [5] 

Instalações novas, normalmente, apresentam mais picadas podendo a ruptura das tubagens 

ocorrer em dois, três anos e em alguns casos em apenas alguns meses de serviço. Quando a 

rotura ocorre após vários anos de serviço deve-se provavelmente à alteração da composição 

da água, que vai provocar a reactivação de um pite existente ou outro mecanismo que 

provocou o rompimento da película protectora. Geralmente os primeiros meses de serviço são 

determinantes na determinação de futuros problemas por picadas. [6],[10] 

Tal como referido anteriormente, este tipo de corrosão é muito comum nas secções 

horizontais das tubagens, onde normalmente ocorre acumulação de água estagnada 

provocando a deposição de sedimentos que vão potenciar o aparecimento da corrosão por 

picadas. Este tipo de problema tem sido solucionado, em alguns casos através da eliminação 

das zonas em passíveis de ocorrer estagnação da água (segmentos horizontais). Contudo, 

também existem alguns casos onde este tipo de ataque se desenvolve em superfícies verticais 

e muito raramente na parte superiores das tubagens. 

Tal como referido anteriormente neste capítulo, o carbono é determinante na 

ocorrência de picadas do tipo I. A presença de carbono na superfície interna das tubagens está 

normalmente associada aos processos de produção. Os lubrificantes são necessários ao 

processo de conformação dos tubos de cobre para redução do atrito, uma vez que a elevação 

dos níveis de atrito pode significar geração de calor, desgaste da fieira, perdas de controlo 

dimensional e agravamento da heterogeneidade de fluxo. Desta forma, procura-se provocar 

uma separação efectiva entre a fieira e o cobre aplicando-se uma camada de lubrificante entre 

eles.  

Uma consequência da presença de carbono residual nos tubos de cobre, resultante da 

presença de lubrificantes e da decomposição destes, é a ocorrência de corrosão por picadas. O 

carbono depositado forma área catódica, funcionado o metal como o ânodo da pilha formada, 

ocorrendo a corrosão localizada desse metal sob a forma de pite. A condição da superfície da 

tubagem bem como a presença de resíduos de carbono é referenciada em vários estudos como 

determinante para a ocorrência de corrosão por picadas em água fria. [43] Para o caso da 

corrosão iniciada devido à presença de resíduos resultantes do processo de produção do tubo, 
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a norma EN 1057 [72], estabelece quais os critérios a que deve obedecer o processo de 

fabrico, para que assim a tubagem fique isenta de resíduos de carbono que poderiam potenciar 

a iniciação da corrosão por picadas. Um exemplo é a ocorrência da corrosão por pite do tipo I 

em água fria que depende essencialmente das condições em que se encontra a superfície da 

tubagem em contacto com a água, sendo que na presença de substâncias carbonosas aumenta 

a probabilidade deste tipo de corrosão. Já na corrosão por pite do tipo II não são conhecidas 

quaisquer influências da presença de resíduos de carbono e do estado da superfície no 

mecanismo de corrosão. [43],[1] 

Segundo Royuela (1993), a presença de compostos orgânicos de natureza inibidora em 

água de superfície diminui a probabilidade de ocorrência de corrosão por pite do tipo I. 

Alhajji (1996), refere que altos teores de bicarbonato favorecem a ocorrência deste tipo de 

corrosão, no entanto, de acordo com a norma DIN 50:930:1993 – parte 5 [54], a presença de 

bicarbonato reduz a probabilidade de ocorrência deste tipo de corrosão. A mesma norma 

refere que o aumento do teor de sulfato e iões nitrato aumenta também a probabilidade de 

corrosão por pite tipo I. [54] 

A corrosão por picadas por ser um mecanismo de corrosão que ocorre sob condições 

muito específicas, que nem sempre são as mesmas, existe algum desacordo acerca de quais os 

parâmetros de composição da água e de que forma estes influenciam este mecanismo. Por esta 

razão é também um mecanismo algo difícil de simular em testes laboratoriais. 

Outro factor que influencia a corrosão por picadas é a velocidade do fluido. De um 

modo geral, a corrosão por picadas esta relacionada com água estagnada ou baixas 

velocidades. Aumentando a velocidade, a corrosão por picadas diminui, devido 

essencialmente à remoção da camada de óxidos necessária para a iniciação da picada, e 

também a camada de produtos que cobre as picadas. 

 

Prevenção da Corrosão por picadas 

Na tentativa de resolver este problema são utilizadas algumas das seguintes soluções: 

 Eliminação da presença de compostos presentes em solução (NaCl, CaCl2) e iões 

halogenetos. 

 Utilização de tubagens isentas de partículas de carbono quer à superfície, quer nas 

primeiras camadas atómicas de metal próximas do electrólito (tubos “Carbon Free”) 

 Eliminação de secções horizontais de tubagens eliminando assim as probabilidades de 

se formarem depósitos de resíduos que promovem este tipo de corrosão. Esta solução 

tem sido implementada em vários sistemas tais como caldeiras, com uma elevada taxa 

de sucesso 

 Controlo do processo de manufactura de forma a evitar a contaminação das tubagens 

com resíduos de carbono e substancias ácidas como fluxos de solda. 

  Promover a formação de películas protectoras (passivantes) e passivação da superfície 

do tubo na fase inicial de serviço. 
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2.12  Corrosão galvânica 

A designação de corrosão galvânica aplica-se quando ocorre o contacto eléctrico entre 

dois metais diferentes. A intensidade do ataque por este mecanismo corrosivo vai ser tanto 

maior quanto as distâncias dos materiais envolvidos, na tabela das series galvânicas (Figura 

22), isto é, quanto maior for a diferença de nobrezas no meio considerado.  

Outro factor de grande importância é a relação entre as áreas catódica e anódica. 

Quanto maior for esta relação, maior e mais localizado será o ataque corrosivo ao metal 

menos nobre.  

Também a presença de iões metálicos de outros metais mais nobres, poderá induzir 

corrosão se estes contactarem com o metal poderá ocorrer a sua redução e a oxidação do 

metal do equipamento.  

 A equação seguinte apresenta um caso onde é passível de ocorrer corrosão galvânica. 

CuFeCuFe   22

                                                                                                      (2.48) 

Podemos ver que a presença de iões Cu
2+

 num electrólito em contacto com o aço, irá 

provocar a corrosão do ferro e a redução do cobre. 

Por esta razão, diferentes metais não devem entrar em contacto num circuito líquido. 

Caso esta situação não possa ser cumprida, recomenda-se a separação electrolítica através da 

utilização de um material eléctrico intermédio não condutor, isto é, através da utilização de 

revestimentos. Este tipo de corrosão normalmente ocorre quando o metal mais nobre se 

encontra a montante do menos nobre. Assim as pequenas partículas do material mais nobre 

podem ser precipitadas no material mais básico, resultando, na corrosão localizada.  

Assim, devem para o caso de circuitos solares, devem ser adoptadas como regra as 

seguintes recomendações: 

Tubos de aço ou acessórios de ferro fundido nunca devem ser montados a jusante de 

uma conduta de cobre. 

As ligações metálicas de cobre com bronze ou latão (ligas de cobre-estanho/zinco) não 

representam qualquer problema, dado que o seu potencial é muito semelhante, como podemos 

ver pela serie galvânica da Figura 22. 

Os tanques de armazenamento, dado que estão sujeitos à corrosão, devido a presença 

de partículas de cobre provenientes do circuito solar devem possuir um sistema de protecção 

contra a corrosão, como por exemplo, um revestimento à base de esmalte ou uma cobertura de 

plástico. 

No caso da aplicação de um revestimento, a um dos metais em contacto, deverá ser o 

metal mais nobre a ser pintado. [55] 
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2.13 Importância da Corrosão 

Em engenharia, a corrosão é tida como um processo destrutivo que normalmente 

resulta em elevadas perdas económicas e ocorre nas mais variadas actividades. Os prejuízos 

resultantes de falhas provocadas por corrosão representam nos países industrializados cerca de 

2-4% do PIB. As perdas podem ser classificadas de directas quando resultam de:  

 - Custos de substituição de equipamentos ou peças que sofreram corrosão, incluindo 

energia e mão-de-obra. 

 - Os custos de manutenção dos processos de protecção (protecção catódica, 

recobrimentos, pinturas) e perdas indirectas, quando que são as que resultam da paragem dos 

equipamentos, contaminações, redução da eficiência que são alguns dos mais importantes. 

 Em aplicações de condução de água e transferência de calor, como é o caso dos 

sistemas solares, estas falhas podem resultar na completa inutilização do sistema em poucos 

meses, com consequente perda total. A acumulação de produtos de corrosão indesejados na 

superfície da tubagem diminui a capacidade de transferência de calor bem como a capacidade 

do tubo, resultando numa diminuição da eficiência do sistema. Por outro lado quando estamos 

na presença de produtos de corrosão solúveis estes podem contaminar o sistema levando a 

necessidade de descontaminação o que acarreta mais custos.  

Com efeito, a corrosão é um mecanismo de “destruição” dos materiais que não deve 

ser subestimado, sob pena de ocorrerem graves prejuízos, quer a nível económico quer ao 

nível da segurança. [38] 

 

2.13.1 Protecção contra corrosão 

Embora na maioria dos casos seja difícil evitar a corrosão, normalmente são adoptadas 

medidas de forma a minimizar os seus custos. No passado, quando se pretendia garantir a 

fiabilidade do sistema, e não se dispunha de informação sobre as taxas de corrosão, era 

comum efectuar-se o sobredimensionamento para garantir um determinado tempo de vida do 

sistema. Contudo, hoje em dia graças à engenharia da corrosão é possível avaliar a tendência 

de um sistema para sofrer corrosão, permitindo assim fazer o seu correcto dimensionamento. 

 Outro modo de evitar a falha dos sistemas é através da prevenção da corrosão. 

Podemos minimizar os seus efeitos através do correcto dimensionamento dos sistemas de 

forma a reduzir as perdas resultantes da sua falha. 

Assim devem ser tomadas as seguintes medidas de forma a reduzir os seus efeitos: 

 Correcta selecção de materiais para uma dada aplicação (composição, temperatura, 

velocidade) tomando em consideração as propriedades físicas e químicas, 

disponibilidade, método de fabrico, bem como o custo geral. Dever ser feito um 

estudo sobre a viabilidade económica de utilizar materiais resistentes à corrosão ou 

utilizar materiais baratos com protecção ou frequente substituição. 

 Evitar formas geométricas que propiciem a corrosão, tais como: 

a) Configurações que permitam a acumulação de lixo e outras substâncias. 
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b) Reentrâncias e outras situações que permitam acumulação de depósitos na 

superfície do metal. 

c) Formas que conduzam à ocorrência de erosão e cavitação. 

d) Formas com zonas inacessíveis que não permitam a sua protecção (pintura). 

e) Formas que conduzam a heterogeneidades no metal ou no ambiente. 

 

 Interacção entre metais e metais/não-metais, que contêm materiais que facilitem a 

corrosão: 

a) Par bimetálico. 

b) Contacto entre metais e matérias absorventes, que mantém a humidade. 

c) Contacto entre substâncias que libertem vapores gasosos. 

 

 Evitar tensões que conduzam a corrosão por tensões ou fadiga. No caso do cobre, 

devido ao seu coeficiente de dilatação térmica elevado, devem ser tomadas medidas 

de forma a permitir a sua dilatação de forma livre, não introduzindo tensões no metal. 

 

 Diferenças de potencial 

a) Protecção catódica dos metais através da colocação do potencial de corrosão 

do sistema metal/meio suficientemente negativo, quer seja através de um 

ânodo de protecção quer através da indução de correntes no metal, protecção 

catódica 

b) Ou colocando o potencial de interacção do metal suficientemente positivo de 

forma a causar a formação de um filme e protecção passivante. Este método 

esta limitado a metais que passivem em meios corrosivos. 

 Filmes protectores. A formação deste tipo de filmes numa fase inicial do 

funcionamento do sistema, podem ser decisivos para aumentar a sua resistência à 

corrosão. Estes filmes são formados normalmente à base de óxidos, e desempenham 

um papel de protecção do metal, evitando o seu contacto directo com o meio 

corrosivo. 

 Alteração do meio corrosivo  

 Para a corrosão aquosa, alteração do meio diminuindo a agressividade 

através da remoção de constituintes ou modificação das condições que 

propiciam a corrosão, tais como: diminuição da temperatura, 

diminuição da velocidade, diminuição do oxigénio dissolvido (O2), 

aumentar o pH. 
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2.13.2 Adição de Inibidores 

A inibição da corrosão é a redução da taxa de corrosão através da adição de compostos 

químicos à solução em contacto com o metal. Normalmente, a protecção através do emprego 

de inibidores ocorre através da formação de um filme protector como resultado de reacções 

com o metal. Com efeito, é reduzida a taxa de corrosão anódica e/ou catódica. Estes tipos de 

inibidores são utilizados em pequenas quantidades (~10
-4

M). A utilização de um tipo de 

inibidor está relacionada com um determinado metal, sendo que, para sistemas que contenham 

mais do que um metal, é necessário utilizar uma composição de inibidores específica.  

A utilização de inibidores é mais usual em sistemas fechados, dado que em sistemas 

abertos o seu consumo seria muito elevado tornando a protecção impossível. A eficiência 

deste tipo de protecção depende da corrosividade da solução, da sua concentração e 

temperatura. A aplicação de um tipo de inibidor. apesar de não ser específica para um dado 

metal, pode não produzir o efeito desejado num metal diferente, podendo até causar a 

corrosão do segundo. Devido aos seus constituintes, muitos dos inibidores são tóxicos 

(cromato, arsénio, hidrazina) e portando o seu uso esta limitado por questões ambientais. 

Contudo. os inibidores continuam a ter um papel importante na prevenção da corrosão. 

 

2.13.3 Corrosão do Cobre na Presença de Inibidores 

O cobre é um material muito usado em tubagens para a condução de água, acessórios, 

equipamentos de transferência de calor, cabos, depósitos etc. Ele é também caracterizado pela 

sua boa resistência à corrosão em soluções desaeradas e ácidos não oxidantes tais como; 

<10%HCl a <75ºC, <70%HF a <100ºC, 60%H2SO4 a <100º, CH3PO4 e ácido acético à 

temperatura ambiente. [34] O conhecimento dos mecanismos envolvidos no processo de 

corrosão do cobre é muito importante na selecção dos inibidores e no seu efeito no meio 

corrosivo. Na ausência de iões de cloro (CL
-
) ou NH3, referência para o diagrama de Pourbaix 

(EH-pH) do cobre, podemos ver no diagrama da Figura 16 que a dissolução anódica que 

depende do pH ocorre de acordo com as seguintes reacções: 

  eCuCu                                                                                                                    (2.49) 

  eCuCu 22

                                                                                                               (2.50) 

A reacção catódica envolvendo a redução do oxigénio e o diagrama de Pourbaix do 

cobre mostram que a evolução do hidrogénio não faz parte do processo de dissolução.  

Outro ponto importante na determinação do inibidor apropriado é o bom 

conhecimento da natureza e composição da camada de produtos de corrosão. Para uma 

concentração de 10
-6

M de iões de cobre numa solução alcalina, forma-se uma camada de 

óxido cuproso (Cu2O), na oxidação que dá origem a uma película de óxido cúprico (CuO), 

que não é estável nem protectora. Por outro lado em soluções ácidas é esperado que o inibidor 

seja absorvido pela superfície limpa do metal. [40],[41] 
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2.13.4 Protecção Anódica e Catódica 

Este parâmetro vai ser abordado de forma separada das restantes variáveis químicas da 

solução, por este poder ser aplicado por uma fonte de tensão externa, por um par galvânico 

formado por dois metais diferentes ou pelos constituintes da solução. Algumas aplicações 

práticas deste tipo de protecção são o aumento da passividade, por modificação da superfície 

de óxidos (protecção anódica), ou prevenindo a corrosão através do fornecimento de electrões 

ao metal, que normalmente são cedidos pelo metal durante o processo de corrosão (protecção 

catódica). A taxa de reacção anódica é modificada no metal protegido. 

 A alteração do estado da superfície para conferir protecção a superfície do metal é 

acompanhada da polarização anódica da superfície do metal para um potencial nobre onde a 

corrosão não ocorra. Para tal, é usada uma fonte de tensão exterior para alterar a tensão, 

alterando assim o potencial de oxidação. Esta técnica é denominada de protecção anódica. 

A alteração de uma ligação eléctrica de um metal para um metal mais activo é outro 

exemplo do uso de protecção catódica para controlo da corrosão. Um exemplo desta 

protecção é a utilização de um eléctrodo de magnésio (Mg) para protecção do cobre. Muitas 

vezes esta técnica é referida de forma errada como protecção anódica. Neste caso o magnésio 

liberta electrões para o cobre e assim o potencial do cobre move se no sentido directo, ou de 

uma maior protecção. 

Um outro tipo de protecção utilizada é a adição de constituintes à solução que 

permitam a alteração do potencial da superfície do metal, induzindo a formação de um filme 

de protecção. Neste tipo de protecção, os constituintes reagem com o metal formando uma 

superfície tenaz de óxidos que tende a passivar a superfície do metal. O objectivo deste tipo 

de protecção também a alteração do potencial para um valor mais nobre através da 

modificação dos constituintes da solução, por alteração da superfície de óxidos que se torna 

mais protectora.  

 Também pode ser usada a polarização da superfície no sentido da protecção 

catódica para diminuir a taxa de corrosão. Quando se recorre à diminuição do potencial por 

uma fonte de tensão externa, é denominado de protecção catódica. [32] 

 

 

2.14 Solubilidade química do Cu (I) e Cu (II) 

 Como vemos pelo diagrama EH-pH estende-se acima do valor mínimo de Eh para a 

estabilidade da água. Abaixo deste valor de Eh a água não corrói devido à ausência de 

oxigénio (O2). Com a adição de agentes captadores de electrões à solução (HOCl, O2) torna se 

possível a formação de óxidos sólidos Cu2O (cuprite) ou CuOH. O equilíbrio de solubilidade 

do cobre (I) pode ser descrito através do somatório das concentrações de todas as espécies: 

 

])([][][][][][][ 33
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  NHCuCuNHClCuCuClCuClCuClCuS ICuT    (2.51) 
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os [] representam a concentração em mol/l. A solubilidade do cobre (II) é dada pela equação: 
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  (2.52)  

Em tubagens novas a solubilidade do cobre (II) é geralmente controlada pelo 

hidróxido cuprico (Cu(OH)2).  

Por outro lado, o sulfato parece ter um efeito maior no aumento da solubilidade do 

cobre (II) através da formação de um hidróxido cúprico sólido tal como Cu4(OH)6SO4*2H2O, 

principalmente para pH acima de 8. 

Vários estudos referem que o problema da solubilidade do cobre está directamente 

relacionado com o aumento do tempo de estagnação, aumentando com o aumento deste. [37] 

Em várias análises efectuadas, foram verificados elevados níveis de cobre em águas com 

características consideradas não corrosivas, elevada alcalinidade e dureza em águas 

subterrâneas com pH aproximadamente igual a 7. Como em muitos outros estudos o objectivo 

é a obtenção de um modelo preciso acerca da solubilidade do cobre que permita uma 

compreensão teórica e prática dos factores mais importantes que afectam a solubilidade deste. 

Neste estudo o autor aponta como principais agentes oxidantes o oxigénio dissolvido (O2) e 

espécies de cloro (Cl
-
). Contudo, o efeito das espécies de cloro (HOCl, OCl

-
, Cl2) na 

solubilidade do cobre e no estado de valência não é ainda conclusivo. Os oxidantes têm um 

impacto muito grande nos níveis de cobre dissolvido e na natureza dos filmes passivantes. O 

efeito do cloro poderá ser a alteração da estrutura cristalina e a alteração da porosidade do 

filme de óxidos na superfície do metal. Um exemplo disso é a redução da formação da 

camada protectora de Cu2O (s) através da manutenção dos potenciais (EH) em valores 

elevados influenciando também a estrutura de deposição e condutividade através da formação 

de cloro como resultado da sua redução. Contudo grande parte dos efeitos do cloro resulta de 

mecanismos cinéticos de corrosão acelerados e não de situações de equilíbrio. 

Os diferentes tipos de valências, do metal (Cu, Cu
+
, Cu

2+
) são possíveis de ocorrer. 

Assim a solubilidade das espécies de cobre Cu (I) e Cu (II) em solução aquosa irá depender 

fortemente do tipo de aniões e outros ligantes presentes na água. 

 

 

2.14.1 Relação entre o potencial de oxidação – redução e a solubilidade 

Na presença de oxidantes residuais na água a oxidação do cobre vai ocorrer até que 

estes e o oxigénio dissolvido sejam consumidos. Contudo os níveis de cobre estão limitados à 

sua capacidade de saturação. Atingido este limite tenderá a formar sólidos do tipo Cu(OH)2. A 

concentração do cobre com o tempo em solução dependerá da composição química da água e 

da estabilidade das espécies de cobre (I) e cobre (II) em solução. As espécies complexantes, 

quer de cobre (I) quer de cobre (II) vão desempenhar um papel importante nos mecanismos de 

solubilidade. A solubilidade da película de cobre oxidado que se forma sobre a parede do tubo 

é um factor chave na determinação da quantidade máxima de cobre solúvel. Nestes casos, a 
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substituição gradual da camada de Cu(OH)2 solúvel por uma camada menos solúvel é 

desejável e ocorre através de um processo conhecido como envelhecimento. 

 Em águas com baixas concentrações de oxigénio, como por exemplo sistemas de 

águas subterrâneas, irá resultar em perfis de concentração de cobre algo complicados. Nestes 

casos normalmente verifica-se na fase inicial um crescimento na concentração atingindo um 

valor máximo e seguindo se um decréscimo nos valores. 

Em sistemas desaerados a introdução de oxigénio irá causar o aumento dos níveis de 

cobre na solução porque os sólidos de cobre (II) são teoricamente mais solúveis que os de 

cobre (I). Por outro lado em sistemas areados, a introdução de O2 irá retirar o carbono 

dissolvido da água, que juntamente com o aumento do pH iram ter um efeito favorável na 

redução da solubilidade do cobre (II).  

Na generalidade dos estudos embora sejam apresentados diferentes valores de 

concentração para um determinado tempo de estagnação, verifica se em todos uma tendência 

para um aumento linear dos níveis de concentração para períodos superiores às 6-16 horas. 

[35] 

 

 

 

2.14.2 Influência do pH e do Carbono Inorgânico Dissolvido no Controlo da 

Solubilidade 

A concentração de DIC tem um papel muito importante na solubilidade do cobre (II). 

Contudo, a sua relação é muito complexa e depende de muitos factores como composição 

química da água, idade da tubagem, caudal e de padrões de utilização. 

Vários estudos têm mostrado de forma conclusiva que existe uma tendência para a 

concentração de cobre sob condições de corrosão uniforme para uma gama de qualidades da 

água. Assim com o recurso a modelo de equilíbrio químico para a solubilidade e com um 

controlo da qualidade da água através do ajuste do pH e do DIC é possível efectuar o controlo 

da corrosão.  

Em tubagens novas para altos pH onde a solubilidade cúprica é controlada quer pelos 

hidróxidos cúpricos quer pelo óxido cúprico, os complexos de DIC dominam a especiação do 

cobre para pH acima de 7.5 resultando num aumento da solubilidade. Este aumento de 

solubilidade é particularmente forte para valores de DIC entre 0 e 20mg C/l, embora a 

solubilidade do cobre no equilíbrio sejam inferior a 1mg/l. 

 

2.14.3 Influência do pH e do Otofosfato no Controlo da Solubilidade 

A solubilidade do hidróxido cúprico mostrou ser uma melhor estimativa da tendência 

de solubilidade em vários sistemas de água do que outros modelos baseados na equilíbrio do 

(Cu2CO3(OH)2) (malachite). A presença de otofosfato em determinadas quantidades, estima-

se que diminua os níveis de cobre para um pH entre 6.5 a 7.  
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Figura 32. Efeito da concentração de carbono e do pH na solubilidade do cobre a 23ºC. [17] 

A Figura 32 mostra o mesmo comportamento sobre a solubilidade dos iões de cobre 

(II) em função do pH e da concentração de otofosfatos. Podemos ver que aumentando o pH e 

a concentração de otofosfatos diminui a solubilidade dos iões de cobre (II), e que ocorre um 

aumento a solubilidade dos iões de Cu para um aumento da concentração de carbono 

dissolvido. Este comportamento na presença de otofosfatos é evidenciado em vários outros 

estudos sobre o tema. È de salientar o efeito do pH e da concentração de carbono dissolvido. 

[17]  

 

 

Figura 33. Taxa de Corrosão vs pH. 

A Figura 33 mostra uma diminuição da taxa de corrosão com o aumento do pH e diminuição 

da concentração de O2. Pela visualização do diagrama de Pourbaix, Figura 17, podemos 

verificar que as formas estáveis do cobre em solução aquosa são função do pH e do potencial 

do metal. Assim, para valores de pH inferiores a 7 os iões de cobre são estáveis em solução. A 

formação dos iões de cobre ocorre a partir do estado de óxido, quando pH é justamente 

inferior a 7. A formação do componente oxigénio (O2) ocorre prontamente sob estas 

condições. Para valores de pH superiores a 7 o metal encontra se preferencialmente na sob a 

forma de óxidos, assim a restituição do componente oxigénio (O2) não ocorre, formando se 

uma película de óxidos que protege a superfície do metal, como evidenciado pelas Figuras, 

Figura 32 e Figura 33. Assim, podemos concluir que, de um modo geral, a taxa de corrosão 
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apresenta valores mais elevados em soluções ácidas, diminuindo com o aumento da 

alcalinidade.  

2.15 Corrosividade da Água 

A qualidade da água é citada por muitos autores como um parâmetro muito importante 

na corrosão em tubos de cobre. A corrosividade da água pode ser definida como uma 

característica de um tipo de água que permite dissolver os metais constituintes da tubagem. 

Esta diminui com a criação de um filme de protecção, constituído por sais de carbonato e 

óxidos de cobre que se formam na superfície interior da tubagem. A denominação de 

corrosividade ou também muito utilizada, acidez ou agressividade, são usadas quando as 

características físico químicas da água não permitem a formação deste filme protector e/ou 

então favorecem a criação de zonas de corrosão localizada. De entre essas características as 

mais importantes são as seguintes: 

 

 - Um baixo pH, tipicamente abaixo de 7  

 

 - Baixa alcalinidade. Quando nos referimos a alcalinidade estamos a falar de carbono 

inorgânico dissolvido (DIC), que consiste na alcalinidade química do dióxido de 

carbono, carbonato (CO3), e bicarbonato (HCO3). Na alcalinidade também está 

incluído o hidróxido (OH). 

 

- Elevada condutividade especifica, que é uma medida da quantidade total de sólidos 

dissolvidos (TDS). 

 

- Elevadas temperaturas que na generalidade dos mecanismos favorecem o aumento 

das taxas de corrosão.  

 

- Oxigénio dissolvido (O2) 

 

- Concentração de Cloro (Cl
-
)  

 

Assim sendo, temos que o potencial corrosivo da água é definido na sua grande parte 

pelo pH e pela alcalinidade. Sendo o pH o termos mais importante podemos a partir da sua 

análise fazer uma estimativa da corrosividade da água: 

- Para um pH de aproximadamente 6, a qualidade da água é definida de uma forma 

geral como altamente corrosiva sendo necessário tratamento. 

- Para um pH entre 6.0 e 6.9, á agua é um pouco corrosiva, sendo conveniente 

efectuar um teste em estagnação.  
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- Para um pH entre 7.0 e 7.6, a água provavelmente não será corrosiva, mas também é 

aconselhável um teste em estagnação. 

  - Quando o pH é superior 7.7, a água não devera ser corrosiva. 

 

Para cada zona de classificação, uma elevada alcalinidade irá resultar num potencial 

corrosivo menor. Sendo considerada elevada alcalinidade um valor acima de 35mg/l de 

Carbonato de cálcio (CaCO3). [14] 

A concentração de oxigénio dissolvido na água é também um parâmetro com grande 

influência na taxa de corrosão dos metais. A temperaturas normais e na ausência de oxigénio 

a corrosão será muito lenta nos metais ferrosos. O oxigénio é um interveniente directo na 

reacção de corrosão tendo o papel de cátodo, recebe electrões. Com o aumento da 

concentração de oxigénio aumentará também o transporte de electrões e, como resultado, a 

taxa de corrosão na maioria dos metais vai aumentar com o aumento da concentração de 

oxigénio dissolvido. [6] 

Como referido anteriormente, a concentração de cloro (Cl
-
) é também um parâmetro 

com grande influência na taxa de corrosão. No entanto não existe ainda um consenso quando 

ao seu efeito, havendo pesquisas que atribuem à sua presença um aumento da taxa de corrosão 

e outros que referem o efeito contrario. Segundo a norma EN 12502 – 2 [43], um aumento da 

concentração de iões cloreto ira irá fazer diminuir a taxa de corrosão. Alguns artigos referem 

o cloro como um oxidante químico, e portanto assumem que cloro irá ter um papel 

semelhante ao do oxigénio no processo de corrosão. O cloro residual tende a causar mais do 

que resíduos de corrosão combinados. O efeito do cloro na corrosão das tubagens em águas 

duras foi tratado é referido em vários estudos, onde a concentração de cloro livre tende a 

aumentar a dissolução do cobre principalmente para baixos valores de pH, mas também que 

tende a diminuir a dissolução do cobre para valores altos de pH. [20] 

 Um outro estudo em que o cloro é um dos principais causadores de corrosão nas 

tubagens, apresentando assim o oxigénio dissolvido um papel minoritário na corrosão das 

tubagens. [21] 

Estes estudos referem que o efeito sobre a corrosividade provocado pelo cloro para 

baixos valores de pH deve-se ao melhor poder de oxidação do ácido hipocloroso (favorecido 

para baixo pH). Os mesmos referem valores de cloro livre inferiores a 2 mg/l e valores de pH 

entre 7 e 8 como valores recomendados para minimizar os efeitos do cloro na taxa de 

corrosão. 

 Outros estudos nesta área têm indicado os seguintes parâmetros como os mais 

importantes no processo de corrosão das tubagens de cobre: pH, temperatura, concentração de 

bicarbonatos (HCO3
-
), oxigénio dissolvido, nitratos (NO3

-
), cloretos (Cl

-
), sulfatos (SO4

2-
), 

cloro residual. [20] 

 No caso de águas provenientes de poços que não sofreram qualquer tratamento, se 

não for adicionado nenhum desinfectante como o cloro, poderá existir a possibilidade de 

criação de microrganismos no sistema. Dependendo das espécies existentes estas vão afectar 

as características da água, podendo a presença de micróbios afectar em grande modo o pH e a 

alcalinidade [28]. Assim, a presença destes microrganismos pode induzir um aumento da taxa 

de corrosão.  
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No caso dos oxidantes como o cloro e o oxigénio, tal como esperado foi verificada 

neste estudo uma diminuição das concentrações com o tempo de estagnação. 

Deste estudo retiramos as seguintes conclusões. 

Para menores valores de pH da água verificamos uma maior concentração de cobre tal 

como esperado. Também foi verificada a existência de um aumento da libertação de cobre 

com o aumento da concentração de cloro. A elevação do pH da água é apontada por vários 

autores como benéfica para a diminuição da corrosividade da água na presença de cloro. No 

entanto é apontado pelo autor deste estudo que para valores de pH acima de 8 em águas com 

cloro pode ocorrer um aumento da corrosão. O autor também refere que para o caso do cobre 

a adição de um inibidor a água ao contrário do esperado resultou num aumento da corrosão. 

[20] 

Em águas com baixa alcalinidade e pH, é conhecido que a elevação do pH para valores 

entre 7 e 8 benéfico podendo diminuir a taxa de corrosão, no entanto se o pH for maior que 8 

a taxa de corrosão poderá aumentar também neste tipo de águas. É conhecido que para 

menores valores de pH há uma tendência para maiores concentrações de cobre. Para águas 

com elevada dureza e alcalinidade, um aumento do pH pode causar a precipitação de 

carbonato de cálcio (CaCO3) é indicado que o potencial de precipitação de carbonato de 

cálcio deve estar entre os 3 a 10 mg/l. [62] 

Nesta pesquisa vamos abordar o efeito da concentração de cloro com especial cuidado 

com vista a tentar perceber qual o seu papel nas reacções de corrosão. 

 

2.15.1 Oxigénio dissolvido (O2)   

A presença de oxigénio (O2) e dióxido de carbono (CO2) nas águas é comum devido às 

interacções com a atmosfera. Normalmente, a película de óxidos que se forma na superfície 

do metal apresenta-se estável na ausência de outras interacções. No entanto na presença de 

CO2 na água, ocorre a formação de ácido carbónico (H2CO3), que se dissocia em HCO3
-
 e iões 

de hidrogénio (H
+
). O ião H

+
 como tem tendência para se ligar com o oxigénio que compõe o 

filme de óxidos, dá origem a uma molécula de água. Assim o cobre presente na película é 

libertado para a água sob a forma de iões, onde é dissolvido. Consequentemente a superfície 

do metal fica novamente desprotegida sem a superfície de óxidos e novamente exposta ao 

meio corrosivo (água), oxigénio e os iões H
+
 aumentando corrosão do metal. [26] 

De acordo com e equação de Nernst, quanto maior a concentração da espécie reagente, 

neste caso o oxigénio, mais positivo se torna o potencial padrão. 

 V . =EO   HeHO 231      244 0

22  

                                                             (2.53) 

Portanto nas zonas com maior concentração de O2, iremos ter um maior potencial 

(mais positivo) gerando o que se designa por aeração diferencial (pilha de concentração). 

Assim teremos um processo de corrosão diferencial, maior na zona de maior concentração de 

O2. A aeração diferencial normalmente tem origem na diferença de pressões existente entre 

duas zonas do fluido. Concluímos, portanto, que aumentando a concentração de O2, 

aumentamos também a taxa de corrosão na maioria dos metais. 
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Figura 34. Depósitos em tubo de cobre criando condições para ocorrer aeração diferencial. [38] 

Com efeito podemos destacar aqui duas consequências do aumento da concentração de 

O2. Por um lado o aumento do potencial de oxidação do metal para uma zona desfavorável, e 

por outro, o aumento do pH através da eliminação do carbono dissolvido. A concentração de 

O2 também pode ter um efeito de limitação da reacção de corrosão quando presente em 

pequenas quantidades. Segundo Bazelava (2005), a corrosão electroquímica do cobre solução 

de H20+Etileno-Glicol, mostrou ser sensível à concentração de O2, ou seja, era a redução do 

O2 limitava a taxa de corrosão. [35] 

 

 

 

2.16 Erosão 

É definido como a erosão da camada de filme protector existente na superfície do 

metal. Este mecanismo é facilmente identificado pelo barulho que produz no interior da 

tubagem devido ao movimento relativo entre a água que circula no interior do tubo e o tubo. 

O facto de denominarmos de erosão/corrosão deve se ao facto de devido à destruição da 

camada de filme protector ser facilitado o mecanismo de corrosão do metal. Outra causa da 

destruição desta película é a sua abrasão devido a sólidos em suspensão e gases dissolvidos na 

água. Assim, temos que quando associado ao processo corrosivo, a destruição da película de 

óxidos passivadora da corrosão por erosão, vamos ter uma soma dos efeitos dos dois 

mecanismos levando a ocorrência do desgaste de tubagem de uma forma acelerada, sendo a 

corrosão tanto maior quanto maior a erosão. 

 

                          

                                                   a)                                                                      b) 
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Figura 35. Efeito da geometria no regime do escoamento. a) – Escoamento laminar; b) – Escoamento 

turbulento. [Heliotek] 

Como podemos ver pela Figura 35, a existência de um colarinho optimiza o fluxo do 

fluido reduzindo os fenómenos de turbulência. 

A velocidade da água nas tubagens é também um factor com grande peso na taxa de 

corrosão. Para elevadas velocidades e temperaturas da água, a taxa de corrosão do cobre pode 

ser extremamente elevada. Este aumento da taxa de corrosão para velocidades elevadas deve 

se ao facto de para velocidades acima de 0.4 m/s, ocorrer a remoção da superfície de óxidos e 

iões dissolvidos que tem uma característica de protecção do metal contra a corrosão. Este tipo 

de situações ocorre normalmente em pontos onde existe turbulência gerada por sulcos 

depressões, ou ondulações no interior do tubo. Na maioria das tubagens esta situação ocorre 

primeiro em tês e cotovelos, Figura 35. [6] 

 

2.17 Fragilização pelo Hidrogénio 

A análise por microscopia óptica permite fazer uma análise do teor de oxigénio 

dissolvido nos metais. Esta análise é particularmente importante visto que a existência de 

heterogeneidades no metal favorece a formação e regiões anódicas e catódicas como resultado 

da diferença de potencial, formando uma pilha electroquímica. Por outro lado, a presença de 

hidrogénio dissolvido no cobre torna-o susceptível ao ataque pelo hidrogénio também 

designado por gaseamento.  

Neste fenómeno pode ser de dois tipos, irreversível e reversível. A fragilização 

irreversível representa os casos em que a fragilização conduz à danificação estrutural do 

metal, comprometendo o funcionamento do sistema mesmo que todo o hidrogénio seja 

eliminado posteriormente. Assim, este tipo de fragilização tanto pode ocorrer quando a 

exposição ao hidrogénio é posterior, quer quando coincide com a aplicação da tensão.  

  Neste modo de fragilização estão incluídos os metais que apresentam uma fase não-

metálica dispersa e que são atacados pelo hidrogénio a alta temperatura.  

No caso do cobre, contendo inclusões de óxido, este fenómeno consiste na difusão do 

hidrogénio atómico no cobre aquecido, como resultado da seguinte reacção: 

OHCuHOCu 222 2                                                                                                     (2.54) 

onde o hidrogénio reage com a fase não metálica no interior do metal, dando origem a 

produtos gasosos que surgem a grande pressão e são capazes de dilatar as zonas de inclusões, 

formando vazios internos de dimensões importantes ou que migram e concentram-se em 

regiões onde existem defeitos na estrutura cristalina. [38] 

Como vemos na equação (2.54), o vapor de água que se forma gera altas pressões no 

interior do metal, originando microtrincas e escoamento superficial. [39] 
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2.18 Incrustrações 

2.18.1 Introdução 

O problema de formação de incrustrações está normalmente associado a sistemas de 

circuito aberto, como é o caso dos colectores solares de um só circuito, onde fluido que 

circula nos colectores é a água da rede. Dependendo da localização, do fornecedor ou do solo 

de onde é retirada a água, esta pode apresentar elevados níveis de dureza que normalmente 

são causadores de incrustrações. Acresce o facto de a calcificação ser um problema comum 

em sistemas de aquecimento e arrefecimento. Assim, quando se trata de colectores solares 

este problema poderá acarretar a obstrução das tubagens resultando na perda de eficiência 

para o sistema. A avaliação de uma dada água quanto a seu potencial para formação de 

incrustrações bem como o correcto dimensionamento dos sistemas, são dois factores 

determinantes na fiabilidade dos sistemas.  

2.18.2 Factores que influenciam o mecanismo de precipitação de incrustrações. 

O problema das incrustrações é mais comum em sistemas de água quente. As 

incrustrações são provocadas pela sobre-saturação da água. Isto acontece porque, água fria 

contendo quantidades significativas de cálcio e bicarbonatos vai originar carbonato de cálcio 

quando aquecida. Iniciada a formação do carbonato de cálcio, a sua concentração na água vai 

crescer até atingir o ponto de saturação. Uma vez atingido o ponto de saturação a precipitação 

tenderá a ocorrer. Tal como na maioria das reacções, o aumento da temperatura vai aumentar 

a taxa de precipitação, formando-se assim uma camada fina de depósitos. O ponto de 

saturação é afectado por vários factores como: a temperatura, pressão, geometria da 

superfície, pH e inibidores como o potássio. 

 

2.18.3 Mecanismo de incrustração 

A formação de incrustração também é afectada pela velocidade e turbulência da água. 

Em situações de baixas velocidades o escoamento junto às paredes da tubagem é laminar. 

Contudo, alguns estudos têm indicado que, a camada de incrustrações forma-se mais 

facilmente em escoamentos turbulentos (Cowan and Weintritt, 1976). A explicação para este 

facto, prende-se com a maior quantidade de água que contacta com as paredes da tubagem, 

num escoamento turbulento. Assim, é de esperar uma maior espessura de incrustração em 

zonas como válvulas, tês, e mudanças de secção, onde o escoamento tende a ser turbulento. 

Este aumento da velocidade pode também ter um efeito de redução do mecanismo de 

precipitação, isto é, se a velocidade for demasiado elevada a formação de núcleos poderá ser 

dificultada. Por outro lado, estudos indicam que a formação de incrustração está relacionada 

com a difusão dos iões bicarbonato na zona de interface com o metal (Cowan and Weintritt, 

1976), relacionando, assim, maiores velocidades com maiores taxas de deposição. [70] A 

figura seguinte apresenta de forma esquemática o mecanismo global de formação de 

incrustrações. 
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Figura 36. Esquema do mecanismo global de formação de incrustrações. [70] 

Outro ponto importante, referido pelo mesmo autor, é a relação linear entre o aumento 

da taxa de deposição com o aumento da concentração de carbonato de cálcio. Também a 

variação da composição da solução vai definir a ocorrência de deposição localizada. Embora 

o ponto de saturação da solução desempenhe o papel mais importante na dissolução do 

carbonato de cálcio, existem outros factores envolvidos. Assim, poderemos ter zonas com a 

solução sobre saturada, e verifica-se pouca ou nenhuma incrustração. 

Como referido anteriormente, outro factor de grande importância é a nucleação. A 

nucleação corresponde ao instante inicial da precipitação, onde um determinado número de 

moléculas dá origem a uma estrutura cristalina. A formação dos núcleos tal como em outros 

processos semelhantes, só é assegurada se for ultrapassada a energia de activação necessária. 

A introdução de outras partículas na solução sobre-saturada vai ajudar a ultrapassar esta 

barreira, através da sua presença, reduzindo a energia de activação. Este tipo de nucleação é 

designado de heterogénea (Cowan and Weintritt, 1976). Um exemplo pode ser a presença de 

partículas na parede da tubagem ou mesmo a rugosidade desta. Outra forma de nucleação é a 

homogénea, que dada a inexistência de outras substâncias se baseia na necessidade de 

ultrapassar a energia de activação e em elevadas concentrações de carbonato de cálcio 

(CaCO3). [70] A equação seguinte pode ser usada para a determinar os núcleos formados em 

virtude da nucleção homogénea. 
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  KTdGAJ a /exp 
                                                                                                      (2.55) 

onde, J  é  taxa de nucleção, A representa a eficiência das colisões, dGa é a energia de 

interface, k representa a constante de Stefan Boltzman e T a temperatura (Stumm and Morgan, 

1981). Um elevado ou pequeno valor de A, determinará a precipitação instantânea, ou a 

necessidade de anos, para que esta ocorra, respectivamente. Apesar da aplicabilidade prática 

desta equação, na maioria dos casos o mecanismo de nucleação é do tipo heterogéneo.   

 

Crescimento do Cristal 

Com o inicio da nucleação, começa a formação do precipitado. Esta fase é 

denominada de crescimento do cristal. A taxa a que este crescimento se dá é dada pela 

seguinte equação: 

nCCkS
dt

dC
)( *                                                                                                             (2.56) 

onde, k é uma constante, S é a área da superfície, C é a concentração inicial do 

composto, C
*
 é a concentração do equilíbrio no ponto saturado, t é o tempo e n é uma 

constante de difusão para a superfície, que no caso do carbonato de cálcio é igual a 2 (Stumm 

and Morgan, 1981). 

 

Formas Cristalinas 

 Alguns tipos de incrustração depositam-se sob formas cristalinas, que não são 

as mais estáveis. Com o tempo esses cristais tenderão a evoluir para formas mais estáveis. No 

caso do carbonato de cálcio, este tende a precipitar inicialmente sob a forma de aragonite. 

Dada a sua instabilidade sob forma cristalina, o carbonato de cálcio tenderá a evoluir para a 

forma de calcite, que é considerada a única forma verdadeiramente estável do carbonato de 

cálcio nas condições ambiente. Estas formas diferem entre si, na densidade e na forma 

romboedral do cristal, que no caso da aragonite não é perfeita. 

2.18.4 Influência da composição química da água 

O principal factor responsável por este problema é atribuído à qualidade da água. A 

formação de incrustrações pode ocorrer devido a várias espécies químicas dissolvidas, no 

entanto os dois indicadores mais importantes são a dureza e a alcalinidade. A forma mais 

comum de incrustrações é os sais de carbonato de cálcio (CaCO3). Águas com elevadas 

durezas e que sofreram um processo de aquecimento apresentam geralmente tendência para 

ocorrer este tipo de fenómeno. 

A dureza é um parâmetro característico da água que consumimos no dia-a-dia e está 

principalmente relacionada com os teores de cálcio e magnésio presentes. A fonte original de 

toda a água que usamos é proveniente da chuva, a qual originalmente apresenta-se “macia”. 

Ao atravessar o solo dissolve os sais minerais, sendo que quase toda a dureza da água é 

provocada pela presença de sais de cálcio e de magnésio (bicarbonatos, sulfatos, cloretos e 

nitratos) encontrados em solução. Assim, a presença de elevados valores de cálcio e magnésio 

normalmente é indicativa de elevados valores de dureza. Adicionalmente podemos considerar 
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também o contributo de outros componentes como alumínio, manganês ferro e zinco. (Carrier, 

1965)  

Normalmente são reconhecidos dois tipos de dureza, a carbonatada, também referida 

como temporária e a dureza não carbonatada. A dureza carbonatada depende essencialmente 

da composição da água em termos de carbonatos e bicarbonatos de cálcio e magnésio. No que 

diz respeito à dureza não carbonatada, esta representa uma pequena fatia da dureza total, e os 

seus sais apresentam uma maior solubilidade. Assim é a dureza carbonatada que mais 

contribui para a formação de incrustrações. 

Dependendo das quantidades dos iões cálcio e magnésio podemos identificar uma 

água “dura” pela dificuldade em se obter espuma quando se utiliza sabão. Elevados valores de 

dureza não têm qualquer risco para a saúde, apresentando apenas um sabor desagradável. [19] 

No entanto, são estabelecidos limites que têm por finalidade evitar problemas de incrustrações 

nas tubagens que ocorrem quando este tipo de água é aquecido. Estas formam-se devido ao 

aquecimento que faz com que os sais retornem à sua forma original. Para valores de dureza 

superiores a 100 ppm (mg/l) de CaCO3 é provável a formação de incrustrações, sendo que 

normalmente o valor máximo fixado para o valor da dureza é de 500 mg de CACO3/l. [19] 

A dureza da água é classificada de acordo com alguns critérios, podendo no entanto 

esta classificação variar de autor para autor. A Tabela 3 apresenta uma das classificações mais 

comuns. 

Tabela 3. Classificação de dureza (Carrier, 1965). 

Dureza 

(ppm de CaCO3) 
Classificação 

<15 Muito macia 

15 – 50 Macia 

50-100 Moderadamente dura 

100-200 Dura 

>200 Muito dura 

 

A dureza devida ao cálcio (Ca
+
) é normalmente um factor chave para a formação de 

incrustrações. Esta representa pelo menos 70% da dureza total. Assim, como último recurso, 

quando não são conhecidas as concentrações de todas as espécies, mas conhecemos a 

concentração de iões cálcio, podemos considerar a dureza total como igual a dureza de 

CaCO3. Para tal, basta multiplicar a concentração de iões cálcio por 2.5.   

O outro indicador da dureza da água é a alcalinidade, também definida como a 

capacidade de um meio para neutralizar um ácido. O seu valor é também expresso em ppm 

CaCO3. Para a composição típica das águas subterrâneas a alcalinidade resulta primeiramente 

da quantidade de bicarbonato presente. Contudo para pH superior a 8.3 os carbonatos e 

hidróxidos também contribuem para a alcalinidade. Para a avaliação da alcalinidade são 

usadas duas medidas; alcalinidade M (Methyl Orange) ou alcalinidade total, e alcalinidade P 

(Phenolphtalien). A alcalinidade P mede apenas a alcalinidade correspondente a altos valores 
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de pH, enquanto a alcalinidade M mede o valor de interesse para avaliação do potencial de 

incrustrações. 

A relação entre duas medidas está relacionada do seguinte modo: 

 Se a alcalinidade M é maior que a dureza total, então toda a dureza é devida a espécies 

de carbonato e bicarbonato. 

 Se a alcalinidade M é menor que a dureza total. 

Dureza Carbonatada = alcalinidade M – dureza não carbonatada = dureza total - 

alcalinidade M 

Para a avaliação do carácter corrosivo e incrustrante de uma dada água é necessário 

também conhecer a quantidade total de sólidos dissolvidos, pH e temperatura além da dureza 

expressa em cálcio e da alcalinidade. A quantidade de sólidos dissolvidos é um indicador 

sobre a qualidade da água fornecida. O aumento do seu valor é um indicador de possíveis 

problemas de qualidade. Um limite de cerca de 1000 ppm é o valor normalmente usado pelos 

fornecedores de água potável.  

Os problemas de incrustrações são mais comuns em águas com pH superior a 7.5. 

Sendo que o pH de águas do subsolo varia entre 5.0 e 9.0. Apesar de ser a elevada dureza da 

água a provocar incrustrações, esta por si só, não representa qualquer problema, isto é, uma 

solução de cálcio com um pH de 3 pode ter dureza, mas esta não vai precipitar. Neste texto 

vamos ver quais os problemas de precipitação de substâncias calcárias (CaCO3) como 

resultado da alcalinidade e dureza da água e também os mecanismos quer lhe deram origem. 

Os mecanismos de aquecimento que ocorrem no interior dos tubos convertem a 

alcalinidade relativamente solúvel e o cálcio provenientes da água em carbonato de cálcio 

insolúvel. Nas situações em que temos grandes caudais, isto é, elevadas velocidades no 

interior das tubagens, o carbonato de cálcio tende a ficar em suspensão no interior da tubagem 

sem precipitar. No entanto, se a velocidade do fluido junto a acamada limite for baixa, pode 

ocorrer alguma precipitação. A condição da superfície juntamente com o lodo formado pelas 

bactérias fornecem um mecanismo de fixação adicional que ajuda o material sólido a fixar-se 

as paredes da tubagem. À medida que a espessura das incrustrações vai aumentando, a 

capacidade de transferência de calor e fluido vai diminuindo, com prejuízo para a eficiência 

do sistema. 

Quando um material como o carbonato de cálcio se deposita nas paredes das tubagens, 

os cristais resultantes tendem a ser muito duros. Na situação de equilíbrio entre o dióxido de 

carbono e água o carbonato de cálcio será um produto insolúvel.  
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O equilíbrio em águas naturais inclui várias espécies de carbonatos, equação (2.58), a 

auto-dissociação da água equação (2.59), e a solubilidade do carbonato de cálcio sob a forma 

de calcite, equação (2.60). 

A Figura 37, que deriva das equações anteriores, mostra a abundância relativa das 

diferentes espécies vs pH no intervalo de 2-14. Na faixa de pH 7-8, típica de águas mais 

cruas, a principal espécie é o ião bicarbonato. Sob condições ácidas é predominantemente o 

dióxido de carbono e na situação oposta, para águas mais básicas é predominante o carbonato. 
  

 

Figura 37. Diagrama de equilíbrio do carbonato 

Na terminologia da indústria de tratamento de águas, o termo alcalinidade refere-se as 

espécies carbonato e hidróxido. 

][][][2 3

2

3

  OHHCOCOAlk
                                                                                    (2.61) 

Substituindo os vários equilíbrios na equação acima e multiplicando por [H
+
]s (concentração 

de iões de hidrogénio na situação de saturação) leva a uma equação quadrática  que pode ser 

resolvida por [H
+
]s. 

0][
][

2
][

][ 2

2

2

2









 





 ws
s

s
s KHAlk

Ca

K
H

KCa

K

                                                             (2.62) 

Como o pH é definido como o logaritmo negativo da concentração de iões H
+
 na base 

10; pHs é o pH na saturação, então este será –log [H
+
]s. É com este pHs que se constitui a base 

de cálculo do índice de incrustrações.  
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2.18.5 Previsão de incrustrações 

Os dois índices mais usados para avaliar e tendência para a formação de incrustrações 

e corrosividade são o índice de saturação de Langelier ou LSI e o índice de estabilidade de 

Ryznar ou índice de estabilidade. Ambos os índices baseiam-se no pH de saturação de 

carbonato de cálcio (pHs). O pHs e o pH actual do meio permitem em conjunto calcular os 

respectivos índices. 

O índice de Saturação de Langelier ou LSI é definido como a diferença entre o pH 

actual do sistema (o valor medido) e o de saturação pHs. Este índice dá-nos uma indicação da 

tendência para a formação de incrustrações e é calculado do seguinte modo: 

pHspHLSI                                                                                                                   (2.63) 

Um valor de LSI positivo indica-nos a possível formação de depósitos. Um valor 

negativo de LSI indica-nos que a criação de depósitos é pouco provável e também que 

quaisquer depósitos existentes serão tenderão a ser removidos com o passar do tempo. Como 

o LSI representa uma posição de equilíbrio não podemos afirmar o quão rápido nem o quão 

amplamente as coisas acontecem como depende da natureza da força motriz que a impulsiona. 

Esta força motriz pode ser devida a um aumento da temperatura da água. Vários autores têm 

publicado gráficos e tabelas onde eles têm estabelecido o valor de 0.5 como moderada, +1.0 

como severa e +2.0 como precipitação muito severa. Este tipo de orientações estão 

normalmente disponíveis em várias revistas sobre o tema e também em manuais de tratamento 

de água. Micheletti sugeriu que os efeitos da combinação de iões devem ser avaliados para 

compreender o porquê da utilização de diferentes índices de escala para diferentes tipos de 

água. Contudo a classificação dada por Carrier (1965), é a mais comum e será a classificação 

utilizaremos.  

O índice de estabilidade de Ryznar ou RSI é definido também com base no pHs e no 

pH actual, calculando se da seguinte forma: 

pHpHsRSI  2                                                                                                                (2.64) 

A classificação do índice de saturação (LSI) e de estabilidade (RSI) está representado nas 

tabelas 5 e 6 respectivamente. Apesar de apresentarem valores diferentes, a interpretação que 

fazem é muito semelhante. 
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Tabela 4. Classificação segundo Índice de Saturação de Langelier. 

Valor LSI Classificação 

2.0 
Formação de incrustrações mas não 

corrosivo 

0.5 Ligeiramente incrustrante e corrosivo 

0.0 
Equilibrado com possibilidade de 

corrosão por pite 

-0.5 
Ligeiramente corrosivo mas não 

incrustrante 

-2.0 Corrosão severa 

 
 
 

Tabela 5.Classificação segundo o índice de estabilidade de Ryznar, (Carrier, 1965). 

Valor RSI Classificação 

4.0-5.0 Fortemente Incrustrante 

5.0-6.0 Ligeiramente Incrustrante 

6.0-7.0 
Ligeiramente Incrustrante ou 

Corrosiva 

7.0-7.5 Significantemente corrosiva 

7.5-9.0 Fortemente Corrosiva 

>9.0 Extremamente corrosiva 

 

Devemos ter em conta que a precisão dos índices LSI e RSI é muito maior para a 

avaliação do carácter incrustrante do que do carácter corrosivo. Isto acontece devido ao facto 

de ambos os métodos se basearem no índice de saturação de carbonato de cálcio (CaCO3), 

considerando que se ultrapassados os limites deste irá ocorrer formação de incrustrações. Para 

baixos valores de pH tendera a ocorrer corrosão. Assim para o caso de sistemas solares, onde 

o cobre é o principal material empregue nos absorsores, existem outras espécies químicas que 

também podem causar graves problemas de corrosão e que não estão contabilizadas nestes 

dois índices. Em resultado disso, os índices devem ser usados como indicadores de 

incrustrações em vês de corrosividade. 

 

2.18.6 Cálculo pHs 

O cálculo do valor para o pHs pode ser feito recorrendo a gráficos disponíveis em 

vários livros, (Anexo 1), ou através dos seguintes cálculos: 
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)()3.9( DCBApHs                                                                                               (2.65) 

onde, 

10/)1)(log(  TDSA     TDS em ppm                                               (2.66) 

55.34))273log(º12.13(  CB   Temperatura em ºC                                       (2.67) 

4.0)) (log(  CaDurezaC    Dureza de cálcio em ppm de CaCO3            (2.68) 

) log( MdealcalinidaD     Alcalinidade M em ppm (CaCO3)                (2.69) 

Para o cálculo do pHs é necessário conhecer-se; pH, Temperatura, Sólidos Totais 

Dissolvidos, Dureza e a Alcalinidade da água. 

 

2.19 Índices de corrosividade 

Para além dos índices de Langelier e Ryznar, existem outros índices e limites 

indicativos da do potencial corrosivo de uma solução. A Tabela 6 apresenta alguns desses 

limites indicativos dos parâmetros da água, de forma a evitar corrosão acelerada em tubagens 

de cobre. Embora estes limites sejam apenas indicativos eles permitem uma avaliação prévia 

do carácter corrosivo da água. [4][5][6] 

 

Tabela 6. Indicadores de corrosividade mais comuns. [6] 

Parâmetros indicadores da 

corrosividade da água 
Limites indicativos 

Índice de Langelier (LSI) >0 

Ca
2+ 

 
Mg

2+

 >60 ppm 

Cl
-

 40 ppm 

SO
4

2-

 <40 ppm 

NO
3 

-

 <30ppm 

HCO
3

-

 >100 ppm 

 

Um estudo mais aprofundado requer a combinação dos parâmetros referidos bem 

como o recurso a relações empíricas entre estas. Para essa análise são apresentadas na Tabela 

6, algumas dessas relações. [4],[5],[6]  
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Tabela 7. Indicadores de corrosividade. 

Relação Valor Classificação Limitações 

R
1
= (Cl

-
) + ½(SO4

2-
) 

(HCO3
-
) 

(mol/l) 

R
1 
<1 Não 

pH > 7,5 

C
HCO3- 

> 120ppm 

C
Ca/Mg 

> 20 ppm 

1 <R1
 
<3 Moderada 

R
1
> 3 Elevada 

R
2
= (Cl

-
) + ½(SO4

2-
) 

(NO3
-
) 

(mol/l) 

R
2 
<2 

Tendência 

crescente para 

corrosão selectiva 

 

R
3 
= ( SO4

-  
) 

       (HCO3
-
) 

mol/l 

R
3
>1 

Tendência 

crescente para 

corrosão selectiva 

Especialmente em 

tubos de cobre 
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2.20 Testes de Corrosão 

De um modo geral, a taxa de corrosão não apresenta uma forma linear ao longo do 

tempo, razão pela qual as espécies em teste devem ser expostas a pelo menos três períodos de 

tempo crescentes de forma a estimar a cinética do processo de corrosão. 

 

2.20.1 Testes Acelerados 

Os ensaios em laboratório, apesar de serem a melhor representação possível das 

condições de serviço, nem sempre são a melhor opção por razões de tempo e recursos 

necessários a sua realização. Nestes casos quando se pretendem resultados num curto período 

de tempo, recorre-se a testes acelerados. A finalidade dos testes acelerados é provocar a falha 

do sistema em laboratório através da imposição de condições mais rigorosas mas que, no 

entanto, são representativas da situação de serviço. Neste tipo de testes é esperado que a falha 

ocorra do mesmo modo que em serviço, mas num curto espaço de tempo. 

Os principais objectivos dos testes acelerados são os seguintes: 

 Descobrir os mecanismos de falha. 

 Determinar o tempo de serviço do sistema, através de testes sob condições 

extremamente rigorosas. 

A elaboração de um plano de testes acelerado, pode ser dividida nas seguintes etapas: 

 Definir os objectivos e o âmbito de aplicação dos testes. 

 Recolher as informações necessárias acerca do sistema. 

 Identificar os pontos críticos. 

 Determinar a gravidade das falhas. 

 Realizar o teste acelerado e avaliar os resultados. 

 

Os testes acelerados normalmente diferem dos testes comuns, por envolverem a utilização de 

elevados valores dos parâmetros de que depende o mecanismo de falha (temperatura, 

velocidade, concentração de compostos). 

O estabelecimento da relação entre o teste acelerado e as condições de serviço, é feito através 

de vários modelos propostos, [7]: 

 Modelo de Arrhenius 

 Modelo de Eyring 

 Modelo “Inverse Power Law” 

 Modelo Humidade-temperatura 

 Modelo “Temperatura Non –Thermal”   

 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

79 

 

 

2.21 Problemas relacionados com a saúde 

Além das condicionantes técnicas, existem também factores ao nível da saúde que 

devem ser cumpridos. Assim, um dos problemas de corrosão muito comuns e que está 

relacionado com águas mais agressivas que provocam corrosão uniforme é a lixiviação. Este 

mecanismo consiste na libertação para o fluido de quantidades elevadas de metal dissolvido. 

Nos regulamentos de tratamentos de água existem valores máximos para as quantidades de 

vários elementos presentes em solução. Assim para o caso do cobre, estes valores não deverão 

exceder, ≈1.3 mg/l, sendo que estes valores variam de país para país. Este problema é comum 

em zonas com águas agressivas, com tendência para corrosão uniforme, ou que permanecem 

estagnadas por elevados períodos de tempo. 

Em sistemas de circuito fechado, onde circulam outros fluidos para além da água, no 

caso de ocorrer uma fuga há o risco de contaminação da água de consumo. Por exemplo, a 

contaminação da água com os líquidos anticongelantes provenientes do circuito primário, 

acarreta riscos para a saúde devido ao carácter tóxico de alguns agentes inibidores (cromato, 

arsénio, hidrazina) presentes na sua composição.  
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Capítulo 3  

3. Análise e Definição dos Mecanismos de Falha 

Neste capítulo serão identificados quais os principais mecanismos de falha 

relacionados com problemas de corrosão e incrustrações em colectores solares térmicos. Para 

esses mecanismos serão também identificadas as causas e os seus efeitos no funcionamento e 

tempo de vida dos sistemas solares. 

3.1 Caso de Estudo 

Os colectores solares de placa plana são o tipo de colectores mais utilizados para 

aquecimento de águas domésticas (AQS), devido à sua simplicidade e baixo custo. Estes são 

empregues quer em sistemas termossifão quer em sistemas de circulação forçada. Quanto ao 

tipo de fluido de trabalho, este estudo vai incidir sobre os sistemas de circuito aberto ou 

circuito directo. Esta variante dos sistemas solares térmicos, com a actual redução do preço 

dos equipamentos, juntamente com os incentivos à sua aplicação em larga escala, apresenta 

um grande potencial de implementação em países com climas mais quentes (temperaturas 

médias mais elevadas), condição necessária para a sua escolha. Contudo, devido ao contacto 

directo da água de consumo com os absorsores de cobre, estes podem sofrer corrosão ou 

calcinação em consequência da composição da água, características do metal e das condições 

de serviço. 

Neste trabalho, foi efectuada a identificação e análise de quais os mecanismos de falha 

verificados nos absorsores de colectores solares do tipo placa plana (CPP). A Figura 38 

mostra uma representação em corte, do absorsor em estudo. Este tipo de absorsor, tem como 

principal vantagem o facto de ser flexível em termos de fabrico e dimensões e barato 

comparativamente com outras soluções. Contudo, o processo produtivo necessita de muitos 

pontos de soldadura ao longo dos riser pipes, desvantagem. É constituído por dois tubos 

colectores ligados entre si por oito riser pipes.  
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Figura 38. Pormenor do absorsor. 1) – Lamela absorsora; 2) – Tubo absorsor (“riser”); 3) – Fluido de 

trabalho. [69]  

A cada um dos riser pipes está soldada uma lamela, por soldadura ultrasónica, ao 

longo de todo o comprimento do tubo. A superfície das lamelas está coberta por um 

revestimento com um elevado coeficiente de absorção (α = 95%). 

 

 

Figura 39. Lamela soldada ultrasonicamente. 

 

Tabela 8. Características do absorsor. 

Parâmetro Valor 

Material Cobre 

Espessura da Lamela 0.15 mm 

Revestimento da superfície Crómio Negro 

Riser Pipe Ø 6 x 0.4 mm 

Tubo colector Ø 18 x 0.7 mm 

Área da superfície absorsora 1.92 m
2
 

 

Riser Pipe 

(tubo absorsor) 

Soldadura 
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Como resultado da utilização deste tipo de colectores em sistemas de circuito aberto 

(ou directo), onde o fluido de trabalho é água, os absorsores vão estar sujeitos aos efeitos 

corrosivos e incrustrantes do meio. Deste contacto resultam efeitos sobre a eficiência e vida 

útil dos sistemas.  

 

 

 

Figura 40.Constituição de um colector de placa plana. 

 

3.1.1 Análise da liga de cobre 

A composição química da liga de cobre utilizada no fabrico dos tubos dos absorsores 

está representada na tabela seguinte. 

 

Tabela 9. Composição da liga de Cobre. 

Elemento 

Cu 99.9% 

P ≈0.03% 

 

3.2 Análise e Definição de Falhas (FMA) 

Em resultado da utilização dos sistemas solares térmicos em meios considerados 

corrosivos, o cobre vai estar sujeito à corrosão. Apesar da grande resistência do cobre à 

corrosão uniforme, existem outros mecanismos de corrosão que podem comprometer o 

funcionamento dos sistemas solares. A falha causada devido a incrustrações na superfície das 

tubagens é também um dos principais mecanismos de falha em sistemas solares térmicos. 

Em seguida são apresentados os principais mecanismos de falha. 

 

 

 

Tubo colector 

 

Riser pipe 

(tubo absorsor) 
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3.2.1 Corrosão por picadas - Perfuração da tubagem (vazamento) 

Toda a superfície da tubagem do absorsor é passível de sofrer a acção deste 

mecanismo corrosivo sob determinada composição do fluido. Contudo, este mecanismo de 

falha é mais comum em secções horizontais da tubagem, como os tubos colectores, onde 

normalmente ocorre a formação de depósitos. (Figura 41)  

 

 

Figura 41. Estrutura do tubo colectivo em corte. 

 

Zonas onde a água permaneça estagnada, são também áreas preferenciais de 

aparecimento de corrosão por picadas. A Figura 41 mostra os principais pontos no absorsor 

onde ocorre a estagnação da água, em virtude dessas secções da tubagem estarem bloqueadas. 

 

 

Figura 42. Zonas passíveis de estagnação. 

 

Causas  

As principais causas da corrosão por picadas são as seguintes: 

 Elevada concentração de cloro (Cl2) 

 Baixo pH 

 Elevada Temperatura 

 Formação de depósitos 

 Acabamento superficial (rugosidade) 

 Baixo caudal e estagnação 

 

Tubo colectivo 

(header pipe) 

 

Tubo 

absorsor 

 

Formação 

de depósitos 

 

Água 

estagnada 
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Efeitos do mecanismo de corrosão por picadas (pitting) 

  Perfuração da tubagem e vazamento do fluido 

 Libertação para a água de compostos como sulfatos (CuSO4) e cloretos (CuCl2) 

 

 

3.2.2 Incrustração - Falha devido à obstrução das tubagens  

O mecanismo de incrustração vai incidir de um modo geral sobre toda a superfície 

interna da tubagem, causando a deposição de substâncias calcárias. A sua taxa de deposição 

será fundamentalmente função de três parâmetros: dureza da água, temperatura e velocidade 

da água. Este mecanismo de falha é especialmente importante uma vez que, dado o reduzido 

diâmetro dos tubos absorsores (riser pipes), estes tenderão a ficar bloqueados num curto 

período de tempo. Em sistemas de transferência de calor é comum estes serem retirados de 

serviço para limpeza ou substituição, mais por razões de perda de carga excessiva, e pela 

elevada redução da transferência de calor. 

Causas 

 Composição da água 

- Elevada dureza (CaCO3) 

- Elevado pH 

 Elevada temperatura 

 Velocidade do fluido 

 

Efeitos do mecanismo de incrustração 

 Bloqueamento das tubagens 

 Redução da transferência de calor 

 Redução da área de secção 

 Aumento da perda de carga 

 

3.2.3 Factores que influenciam a probabilidade de ocorrer corrosão 

De acordo com a norma EN 12502-1 [43] os factores mais importantes que determinam a 

probabilidade de corrosão são os seguintes. 

 

Características metálicas do material: 

  - Composição química e/micro estrutural 

  - Condição da superfície 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

88 

 

Características da água: 

  - Composição físico-química  

  - Partículas sólidas 

 - pH 

  - Temperatura 

  - O2 dissolvido 

  - Dureza 

Formas e construção: 

  - Geometria 

  - Presença de vários metais 

  - Juntas 

  - Tensões 

Testes de pressão e comissionamento: 

  - Caudal 

  - Drenagem 

  - Desinfecção/lavagem   

 Condições de funcionamento: 

  - Temperatura 

  - Condições do escoamento 

  - Desinfecção 
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Capitulo 4 

4. Ensaios e Métodos 

Neste capítulo são apresentados os ensaios para avaliação dos diferentes mecanismos 

de falha identificados. As condições dos ensaios foram determinadas com base em dados 

teóricos, sobre as condições que potenciam cada um dos mecanismos. 

A figura seguinte apresenta um diagrama do método de análise utilizado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Procedimento da análise seguido. 

 

Condições de 

serviço 

- Caudal 

- Temperatura 

 

Caracteristicas 

da água 

- Temperatura 

- pH 

- Cl
-
 

- CO2 

- O2 

 

Propriedades do 

metal 

Geometria 
 

 

 

Life cycle 

profiles 

 

Realização 

de testes 

 

 

Obtenção 

do tempo 

de vida útil 

 

 

         Inputs 

 

 

 

 - Possíveis mecanismos de falha 

 

 - Alteração a efectuar 

 

 - Novos testes a realizar 

 

 - Condições de teste aceleradas 

 

 

     Outputs 
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4.1 Teste de Avaliação do Mecanismo de Corrosão Uniforme 

4.1.1 Introdução 

Com estes testes pretende-se avaliar e determinar, se o mecanismo de corrosão 

uniforme pode ser uma possível causa de falha das tubagens de absorsores solares. 

Como podemos constatar na Figura 44, o cobre apresenta três zonas diferentes: a zona 

de corrosão na qual é provável que ocorra a dissolução do metal, a zona de passivação, onde 

não é provável que ocorra corrosão devido á formação de uma película passivante de produtos 

de corrosão; e a zona de imunidade onde o metal se encontra no estado sólido não sofrendo 

corrosão. Podemos verificar também três zonas distintas delimitadas por duas linhas a 

tracejado, linha a e b. Acima da linha b é provável a libertação de O2, e abaixo da linha a, a 

solução é desaerada e irá ocorrer a libertação de H2 segundo a equação. Estas linhas traduzem 

o equilíbrio da solução aquosa com os respectivos iões. 

 

-  

Figura 44. Diagrama de potencial-pH do sistema cobre água. [28] 

Assim, da análise do diagrama de Pourbaix relativamente à corrosão uniforme, 

concluiu-se que as condições que potenciam o desenvolvimento da corrosão uniforme são um 

pH inferior a 6,5 numa solução não contendo substâncias dissolvidas sendo a solução 

oxidante (aerada). A aeração da solução deverá ser a suficiente, que permita a elevação do 

potencial do cobre posicionando-o no diagrama E-pH, numa zona de corrosão, isto é, de 

maior estabilidade dos seus iões (Cu
2+

). Assim, aumentando a concentração de O2 na solução, 

aumentaremos também o poder oxidante da solução e consequentemente a taxa de dissolução. 

A presença de iões cloreto é apontada pela norma EN 12502 [43] e vários autores, 

como causadora de corrosão. Contudo, o seu efeito é controverso. De acordo com alguns 

autores, autores a presença de iões cloreto vai provocar um aumento da taxa de corrosão. 

Estes referem também que dependendo da sua concentração, o cloro (Cl
-
), pode fazer alterar o 

mecanismo de ataque de localizado para geral ou vice-versa. 
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  eCuCu 22

                                                                                                                 (4.70) 

Com base na análise do diagrama de Pourbaix e na equação de Nernst (equação 

(2.20), foi determinada a composição química do meio aquoso que promove a corrosão 

uniforme do cobre. 

 Para que o mecanismo de corrosão não seja travado pela formação de películas 

protectoras, a dureza da água deverá ser muito baixa, de forma a evitar a precipitação de 

carbonatos. A precipitação destes compostos teria como consequência a formação de uma 

película na superfície do metal, diminuindo a taxa de corrosão. 

Tal como referido na secção 2.7.2, um aumento de temperatura favorece as reacções 

de corrosão e, portanto, irá favorecer a dissolução dos iões de cobre para a solução. Por esta 

razão, maiores temperaturas no colector significaram maiores taxas de corrosão. 

Apesar de os maiores níveis de concentração de iões metálicos observados, serem 

resultado de situações de estagnação, a imposição de um de um caudal ainda que baixo, 

tenderá a aumentar a dissolução, devido à maior oxigenação provocada junto a superfície do 

metal e assim diminui os efeitos da polarização por concentração. 

4.1.2 Condições de testes 

A Tabela 10 apresenta a composição da solução aquosa a usar, de forma a simular uma 

situação extrema de corrosão uniforme (dissolução do cobre).  

Tabela 10. Condições de teste. 

Parâmetro Valor 

pH 4.5 

O2 (ppm) Saturado 

Dureza como CaCO3 (ppm) <<60 

HCO3
-
 (ppm) <60 

Cl
-
 (ppm) 

<<60 

 

Ca
+
 (ppm) <24 

SO4
2-  

(ppm) 100 

Condutividade (µS/cm) – 25ºC <100 

Temperatura (ºC) 90 

Pressão (bar) 1 

Caudal (l/h) 50 

Duração (h) 24 

Ryznar Stability Index 10→ Extremamente Corrosiva * 

Langelier Saturation Index -2.9  – Corrosão severa * 

(*) – Classificação segundo Carrier, (1965) 
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4.1.3 Instalação de Teste 

A figura seguinte mostra a instalação utilizada para a realização dos testes de 

avaliação do mecanismo de corrosão uniforme.  

 

 

Figura 45. Instalação de testes. 

A elevação da temperatura até ao valor pretendido foi efectuada por meio de uma 

resistência eléctrica, aplicada no reservatório. 
 

4.1.4 Objectivos 

 Determinação da taxa de corrosão, para a solução em causa. 

 Identificação de zonas de ocorrência de corrosão localizada 

 

4.1.5 Procedimento 

a) Preparação da solução de teste a partir da água desmineralizada, 

efectuando as correcções necessárias de forma a obter uma solução 

com a composição descrita na Tabela 10. 

b) Preparação das amostras de acordo com as especificações do teste e 

montagem da instalação de acordo com a Figura 45. 

c) Realização dos Testes 

 

 

Reservatório 

Absorsor 

Amostra de 

tubo de cobre 
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4.2 Teste Acelerado com ácido nítrico (HNO3)  

4.2.1 Introdução 

O cobre é muito utilizado em ambiente industrial para o transporte de soluções ácidas. 

No entanto, alguns ácidos apresentam taxas de corrosão elevadas quando em contacto com o 

cobre pelo que devemos efectuar uma correcta selecção do material em função do tipo de 

ácido. O cobre apresenta uma boa resistência na presença de ácidos não oxidantes, tais como 

o HCL, H2SO4, com baixas quantidades de O2 dissolvido. Contudo, em ácidos que já 

contenham o agente oxidante, como o HNO3 e o sulfuroso (H2SO3), o cobre não deve ser 

empregue. Na presença do HNO3 em elevadas concentrações (≈30%) o cobre pode apresentar 

taxas de corrosão na ordem de 240 mm/a. [51] 

Em ácidos diluídos a velocidade de reacção é normalmente controlada por polarização 

por concentração. Nestes casos, um aumento da velocidade do fluido, conduzirá ao aumento 

da velocidade da reacção em resultado do aumento da difusão, ou seja, diminui o efeito da 

polarização por concentração. Em soluções concentradas de ácidos, a taxa de reacção é 

controlada por polarização por activação. Por esta razão, foi utilizada uma solução diluída de 

HNO3 (20%), de forma a acentuar os efeitos da turbulência e da velocidade do fluido na taxa 

de corrosão. [55]  

A utilização de um ácido com estas características (elevada taxa de corrosão), permite 

simular as condições do escoamento turbulento e obter de forma rápida informação acerca de 

quais os pontos críticos no absorsor, onde se verificam maiores taxas de corrosão causadas 

por fenómenos de turbulência e elevadas velocidades. Os resultados vão permitir conhecer 

alguns problemas de design, e assim efectuar melhoramentos neste. 

 O ácido nítrico é também muito usado em processos de decapagem (limpeza) do 

cobre e suas ligas, nomeadamente, para remoção de produtos de corrosão e outras substancias 

depositadas nas tubagens durante o processo de fabrico. Assim, a obtenção de uma taxa de 

corrosão do cobre em HNO3, permitirá definir qual a concentração do reagente com que 

devem ser realizados os processos, sem afectar a resistência do material. 

                        

                                             a)                                                                                                   b) 

Figura 46. Instalação utilizada para o teste com HNO3. a) – Esquema da instalação; b) – Instalação 

implementada. 
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O teste será realizado através da inserção de uma amostra de tubo de cobre e de um 

absorsor num circuito fechado, como mostra a Figura 46. A solução descrita na Tabela 11 foi 

definida com base em valores de taxas de corrosão do cobre em meios ácidos. [51] 

 

Tabela 11. Composição da solução de teste. 

Parâmetro 

%NO3 20% 

Temperatura (ºC) 25 (ambiente) 

Pressão (bar) 1 

Caudal (l/h) 40 

Duração (h) 24 (até detectar fuga) 

fugas)    

O teste decorrerá segundo as condições descritas na Tabela 11, e terminará assim que 

forem detectadas fugas no absorsor. 

Por razões de segurança dada a corrosividade da solução utilizada devem ser tomadas 

as respectivas medidas, de acordo com as normas de segurança estipuladas para o 

manuseamento de ácidos.  
 

4.2.2 Objectivos 

 Determinação da taxa de corrosão, para a solução em causa. 

 Identificação de zonas de ocorrência de corrosão localizada, em virtude do 

regime turbulento do escoamento 

 

4.2.3 Procedimento Experimental 

Preparação da Solução 

a) Preparação da solução a partir de uma solução de ácido nítrico (HNO3) 

concentrado (60%). Misturar uma parte de HNO3 concentrado com 4 volumes 

de água (lentamente), de forma a obter uma solução com concentração de 20%. 

 
Preparação das Amostras 

a) Efectuar a limpeza da amostra (absorsor) com uma solução de HCL (1+4), 

durante 30min, à temperatura ambiente. [63] 

b) Para remover o ácido, fazer circular água da rede pelo absorsor durante 1min. 

[63] 

c) Passar a amostra por álcool e efectuar a secagem, com ar. 
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d) Após estar completamente seco, deve ser efectuada a pesagem usando uma 

balança com precisão de 1g. Registar o valor.  

e) Montagem da instalação segundo a Figura 46. 

 
Realização dos testes 

a) Iniciar o teste colocando o caudal em circulação. O teste termina assim que 

forem detectadas fugas visualmente e/ou por escorrência, na tubagem 

resultantes do processo corrosivo. 

b) Findo o teste, limpar as amostras antes de efectuar nova pesagem. Lavar as 

amostras com uma solução de HCL com inibidor (1+1,8), durante 30s. De 

seguida, passar as amostras por álcool e efectuar a secagem das mesmas. 

(ASTM D2688) 

c) Nova pesagem e determinação da taxa de corrosão pelo método gravimétrico. 

d) Analise visual, recorrendo se necessário ao seccionamento da tubagem. 

 

 

 

4.3 Teste de avaliação do Mecanismo de Corrosão por Picadas  

4.3.1 Introdução 

O objectivo deste teste é simular as condições da corrosão por “pite” do tipo II (que é 

o mais comum). Tal como nos restantes casos o teste terá por base uma solução pré definida, 

como potencial causadora deste tipo de corrosão.  

É sabido que a incidência deste tipo de corrosão depende da concentração de 

determinados tipos de iões na água. Em primeiro lugar a presença de sulfatos e nitratos, foi 

identificada em vários estudos sobre corrosão por picadas em câmaras de esquentadores, 

como promotores da corrosão por picadas. Em segundo lugar, também é apontado neste 

estudo como factor determinante, a relação entre os aniões, equação (2.71). A relação entre o 

número de moles de carbonato de hidrogénio/sulfato tem um papel determinante, visto que a 

corrosão por picadas ocorre só em águas moles e ácidas.  

5.1
][

][
2

4

3 




SO

HCO
S                                                                                                                                     (2.71) 

Sob condições desfavoráveis a formação de camadas protectoras de Cu2(OH)3Cl com 

falhas, facilita o aparecimento do ataque por picadas. A presença de agentes oxidantes como, 

O2, Cu
2+

e Cu
+
, aumenta a probabilidade da corrosão. 

Na norma EN 12502-2 [43] são referidos alguns parâmetros como causadores do 

mecanismo de corrosão por picada. Este tipo de corrosão ocorre normalmente em água quente 

e é principalmente causado pela composição da água. Encontra-se limitada a águas com pH 
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inferior a 7 e com concentrações relativamente baixas de hidrogeno-carbonato ( <1.5 mmol/l) 

e elevadas concentrações de sulfatos. [43] 

 

4.3.2  Testes a realizar 

Testes electroquímicos 

 Serão efectuados ensaios electroquímicos a amostras de tubos usados em absorsores 

com diferentes tratamentos. O objectivo deste ensaio é o de determinar para cada amostra o 

potencial de picada (Ep), em amostras cortadas longitudinalmente de tubos de cobre. Com 

estes ensaios electroquímicos, pretende-se determinar a curva de polarização numa solução, 

contendo 10
-2

M de Cl
-
 e 5x10

-2
M de SO4

2-
, para cada uma das amostras. Foi escolhida esta 

solução em resultado do seu elevado potencial para promover a corrosão por picadas 

demonstrado em vários estudos pela presença de iões cloro. [57] 

 

Tabela 12. Amostras utilizadas para ensaios electroquímicos. 

Referência Condição da amostra 

1 Limpa e desengordurada 

2 Após realização teste de pressão 

(a 20 bar) 

3 Sem nenhum tratamento 

4 “Carbon free” 

 

 As amostras deveram ser preparadas de acordo com as normas referentes aos testes 

electroquímicos. 

Devido ao não enquadramento deste tipo de ensaios electroquímicos, na área de acção 

da Bosch Termotecnologia, SA, há necessidade dos mesmos serem realizados por uma 

entidade exterior. 

Este teste tem por objectivo avaliar o potencial de falha de sistemas, devido ao 

mecanismo por corrosão por picadas. Para tal, serão efectuados testes às amostras 

identificadas na Tabela 12, de forma a avaliar qual a influência do processo de produção na 

corrosão por picadas. 

 
Teste de durabilidade 

Este teste tem por objectivo simular as condições de serviço de um absorsor quando 

sujeito a águas com características que potenciam a corrosão por “pitting”. 

Após a realização do teste será efectuada a análise dos resultados através de análises 

visuais, metalográficas e à composição dos produtos de corrosão e caracterização do tipo de 

picadas. 
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Solução de teste 

A tabela seguinte apresenta a composição da solução e parâmetros de teste. 

 

Tabela 13. Definição da solução de teste. 

Parâmetro Valor 

Temperatura (ºC) 70 

pH <7 

Caudal (l/h)  40 

[Cl
-
] 10

-2
 M 

[SO4
2-

] 5x10
-2

 M 

HCO3 (ppm) <1.5 

Duração (h) 600 

Tubagem nova 

 

Instalação de Teste 

A instalação utilizada foi um sistema forçado com apoio eléctrico. O sistema é 

composto por um colector e um depósito de 200 l, sendo efectuada a circulação através de 

uma bomba, Figura 47. 

 

Figura 47. Instalação de teste. 

 

Este sistema funciona em circuito fechado, com a solução de teste descrita 

anteriormente. Para manter a temperatura pretendida foi utilizado o sistema de apoio do 

tanque, através de resistência eléctrica.  
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4.3.3 Procedimento 

 

Preparação da solução 

a) Preparação da instalação e da solução descrita pela Tabela 13. 

 

Preparação das Amostras 

a) Efectuar a pesagem usando uma balança com precisão de 1g. Registar o valor.  

b) Montagem da instalação segundo a Figura 47 

 

Realização do teste 

a) Efectuar teste segundo o procedimento descrito no ponto anterior. 

b) Avaliação dos resultados obtidos de acordo com a norma DIN 50905-3: 1987 

 

4.4 Teste de avaliação de incrustrações  

O objectivo deste teste é determinar a taxa de deposição de CaCO3, a relação com a 

temperatura e com o caudal. Para tal, foram efectuados ensaios usando uma solução com 

elevada dureza, de forma a provocar a precipitação dos compostos de CaCO3. A composição 

da solução está descrita na Tabela 14.  

Tabela 14. Composição média da solução de teste. 

Parâmetro analítico Valor Médio 

pH a 22ºC 7.8 

Dureza Total 

(mg CaCO3/l) 
270 

Alcalinidade M 

(mg CaCO3/l) 
186 

Sólidos totais dissolvidos 

(mg/l) 
2254 

 

A escolha desta solução deveu-se à sua elevada dureza, sólidos totais e pH que lhe conferem 

um carácter incrustrante. Os valores dos índices de Langelier e Ryznar, apresentados na 

Tabela 15, confirmam esta tendência. 

O problema do aparecimento de incrustrações em instalações de aquecimento de água 

é muito frequente em sistemas de circuito aberto e provoca a diminuição da eficiência da 

instalação. Este tipo de falha, ocorre normalmente em instalações de água quente e cuja água 

apresenta elevada dureza. A quantidade ou espessura dos depósitos vai depender 

essencialmente da temperatura da água, do pH, dureza, da alcalinidade, sólidos totais 

dissolvidos e do caudal. Deste modo, podemos ter uma elevada dureza e temperatura, mas se 
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o pH for de 3 não iremos ter precipitação. Assim sendo, recorre-se, normalmente, a dois 

índices muito usados para efectuar a previsão sobre a tendência de formação de incrustrações, 

nomeadamente, o índice de Langelier e o de Ryznar. 

4.4.1 Condições de teste 

 

Tabela 15. Definição das condições de teste 

Teste No. SC_435 SC_465 SC_635 SC_665 SC_865 SC_861 

Temperatura (ºC) 40 40 60 60 80 80 

Caudal (l/h) 60 180 60 180 60 180 

Duração (h) 500 500 500 500 500 500 

LSI (*) 0.33 0.33 0.69 0.69 1 1 

pHs 7.5 7.5 7.1 7.1 6.8 6.8 

RSI (*) 7.1 7.1 6.4 6.4 5.8 5.8 

pHs 7.5 7.5 7.1 7.1 6.8 6.8 

(*) Anexo I – Valores índices de Langelier e Ryznar 

Os valores dos índices de Langelier e Ryznar Foram calculados das equações apresentadas 

nas secções 2.18.5 e 2.18.6. 

4.4.2 Instalação de teste 

        

Figura 48. Banca de testes implementada. 
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A instalação apresentada na Figura 48, mostra a banca de ensaios construída para a 

realização dos testes de incrustração. Este equipamento, permite testar seis conjuntos 

(absorsor e amostra de tubo), em simultâneo, sob diferentes condições de caudal e 

temperatura. A banca de testes possui o equipamento necessário à monitorização dos caudais 

e temperaturas, para as diferentes condições de serviço. 

4.4.3 Procedimento Experimental 

Preparação das Amostras 

a) Efectuar a pesagem usando uma balança com precisão de 1g. Registar o valor.  

b) Montagem da instalação segundo a Figura 48 

 
Realização do teste 

a) Remoção das amostras e pesagem, decorridas 150 e 300 horas de teste. 

b) Findo o teste, limpar as amostras antes de efectuar nova pesagem. Lavar as 

amostras com uma solução de HCL com inibidor (1+1,8) durante 30s. De 

seguida passar as amostras por álcool e efectuar a secagem das mesmas. [63] 

c) Avaliação dos resultados obtidos de acordo com a norma DIN 50905-3: 1987 e 

determinação da taxa de incrustrações através do método gravimétrico. 

 
  

 Normas ASTM 

 D887 Practice for Field Sampling of Water Formed Deposits 

 D933 Method of Reporting Results of Examination and Analysis of Water Formed-

Deposits   

 D1129 Definition of Terms Relating to Water  

 D 1245 Practice for examination of Formed Deposits by Chemical Microscopy 
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Capítulo 5 

5. Discussão de resultados 

Neste capítulo será efectuada em primeiro lugar na determinação de alguns parâmetros 

dos sistemas solares, importantes na avaliação dos mecanismos de corrosão e incrustração. 

Em seguida será analisado cada um dos mecanismos de falha identificados e será efectuada 

uma avaliação das suas consequências, e respectivos modos de prevenção. 

É de salientar que, na avaliação dos efeitos dos mecanismos de falha identificados, 

bem como na realização dos testes referentes a cada um dos mecanismos, foi considerada a 

ocorrência de cada um dos mecanismos de forma isolada. Contudo, em várias situações é 

possível a ocorrência de mais do que um mecanismo em simultâneo, podendo até, a acção de 

determinado factor reduzir ou anular os efeitos de um segundo, ou mesmo, provocar o 

aparecimento de um novo mecanismo, tal como foi tratado no capítulo 2. 

 

5.1 Obtenção do perfil de temperaturas - simulação 

 Neste trabalho foi utilizado o software de simulação TRANSOL 3.0. Este software, é 

uma versão user-friendly, baseada no motor de cálculo do TRNSYS16 (TRaNsient simulation 

SYStems), sendo muito utilizado para o dimensionamento de sistemas solares. O TRANSOL 

permite efectuar a simulação dinâmica em regime transiente para mais de 8000 localidades 

em 153 países, para sistemas AQS, aquecimento e piscinas.  

A versão 3.0 do software destina-se ao dimensionamento de sistemas, e dá ao 

utilizador a fiabilidade e precisão de cálculo dinâmico do TRNSYS 16. Esta versão 

disponibiliza também algumas configurações para processos industriais e sistemas de 

climatização solar. 

O TRANSOL apresenta um interface com o utilizador muito simples e de fácil acesso. 

O programa incorpora correlações automáticas para a maioria dos parâmetros, facilitando o 

utilizador o processo de introdução dos dados. Assim, disponibiliza um total de quarenta e um 

esquemas, permitindo ainda criar múltiplas configurações, por modificação do tipo de sistema 

auxiliar ou de distribuição.  

 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

106 

 

 

Figura 49. Exemplo de esquema pré-definido no TRANSOL. 

A versão TRANSOL 3.0 inclui igualmente uma base de dados onde o utilizador pode 

escolher entre muitos modelos distintos de colectores solares, acumuladores etc., em função 

dos elementos do seu projecto. [65] 

Com esta simulação pretende-se obter a distribuição de temperaturas verificadas no 

colector solar inserido num sistema AQS, durante um ano normal de utilização. Para tal, foi 

considerado um sistema do tipo termossifão com um colector com as seguintes características: 

 

Tabela 16. Especificações de um sistema solar termossifão. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Onde, a eficiência do colector (η,) em função dos parâmetros meteorológicos é dada 

pela seguinte expressão: 

 

Parâmetro Valor 

Área  bruta do colector (m
2
) 2.09 

Eficiência η0 (%) 76 

a1 (W.m
-2

.K
-1

) 4.101 

a2 (W.m
-2

.K
-2

) 0.0104 

Inclinação do colector β (
o
) 40 

Capacidade de armazenamento (l) 195 

Potência de Apoio (kW) 3 

Tipo de permutador Interno 

Consumo de água (Figura 51), (l/dia) 200 

Localização Faro 

Sem consumo no mês de Agosto 
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                                                                         (5.72) 

 

e 

2

ecsc TT
Tm


  

Onde: 

G – Radiação global (W.m
-2

)   

Tsc – temperatura de saída do colector (ºC) 

Tec – Temperatura de entrada do colector (ºC) 

Ta – Temperatura ambiente (ºC) 

 

O coeficiente η0, representa a eficiência do colector na situação em que as perdas 

térmicas são zero, isto é: 

TaTm    

Os coeficientes a1 e a2, representam as perdas térmicas do colector. Esta dependência 

das perdas, em função da temperatura, é dada pela seguinte expressão: 

)(21 am TTaa                                                                                                                  (5.73) 

 

Para a localização indicada na Tabela 16, a Figura 50 apresenta a energia solar média 

mensal em plano horizontal. 

 

Figura 50. Energia Solar média em plano horizontal, Faro. [58] 

G
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a am

2

0

)(
21









Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

108 

 

Em simulações de hora a hora, é necessário o perfil conhecer-se o perfil de consumo 

da água quente por hora. Embora o consumo de água quente possa apresentar grandes 

variações de dia para dia, por questões práticas normalmente é usado sempre o mesmo. Por 

exemplo, no verão, o consumo de água tende a ser maior, no entanto, a temperatura da água 

requerida é menor. Assim, o perfil de consumo em termos energéticos tende a ser constante ao 

longo do ano. O perfil de consumo usado foi o perfil de Rand, Figura 51, por ser aquele que 

melhor representa o padrão diário de consumo de água quente das famílias. Este perfil é 

referente a um consumo de 200 l a 50ºC para uma família de 4 pessoas (50 l/pessoa). 

 

 

Figura 51. Perfil de consumo diário de água quente. [66] 

 Com base na simulação efectuada com o software TRANSOL, foi obtida a seguinte 

distribuição de temperaturas durante um ano. 

 

 

Figura 52. Temperaturas no colector ao longo do ano. 

A Figura 52 apresenta, a as temperaturas de entrada e de saída do colector ao longo do 

ano, para as condições de simulação definidas anteriormente. Podemos verificar, pela análise 

do gráfico, que a as temperaturas mais elevadas são atingidas no mês de Agosto, onde devido 

à ausência de consumo de água quente, o colector entra facilmente em estagnação como 

podemos ver pelos valores na ordem dos 160ºC. 
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Com base na distribuição de temperaturas obtida, podemos calcular a frequência de 

temperaturas representada na Figura 53. 

 

 

 

Figura 53. Frequência de temperaturas obtida. 

A avaliação do comportamento e desempenho de um sistema solar por um longo 

período de tempo, seria uma tarefa inviável de realizar experimentalmente, quer devido à 

duração dos testes, quer devido aos custos de operação e monitorização. Assim, por esta razão 

recorremos à realização de ensaios de durabilidade que permitem a avaliação do mecanismo 

de corrosão num curto período de tempo. Os resultados obtidos neste tipo de testes 

juntamente com a frequência de temperaturas anuais (Figura 53), e os caudais 

correspondentes, vão permitir avaliar qual o impacto dos mecanismos de corrosão na 

durabilidade dos sistemas, para um determinado período de serviço. 

Na análise dos mecanismos de falha em sistemas do tipo termossifão, o caudal 

desempenha um papel importante na maioria dos mecanismos de corrosão e incrustração. Este 

não depende unicamente da diferença de temperaturas, mas também da perda de carga do 

circuito. Nestes casos torna-se, portanto, necessário calcular a perda de carga no circuito solar 

que juntamente com as temperaturas permitirá determinar o caudal em circulação. 

 

5.2 Determinação da perda de carga 

A perda de carga do colector foi medida experimentalmente, tendo-se obtido os 

valores representados no gráfico seguinte. 
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Figura 54. Valores experimentais de perda de carga no colector. 

A determinação dos valores experimentais foi efectuada através da medição da diferença de 

pressões ∆p, entre a entrada e a saída do colector para os diferentes caudais. Para a obtenção 

da perda de carga total do circuito solar, devemos somar a perda verificada nas tubagens de 

ligação do colector ao tanque.  

A perda de carga pode também ser obtida pela via teórica. Assim, a perda de carga total do 

colector será igual ao somatório das perdas localizadas (∆pLocal), mais as perdas em linha 

(∆pLinha). 

LocalizadaLinhaTotal PPP                                                                                                  (5.74) 

O valor de ∆pLinha  é dado pela equação de Darcy-Weisbach  (5.75). 

2

2V

D

L
fPLinha                                                                                                               (5.75) 

Onde, 

∆pLinha – perda de carga em linha (Pa) 

f – Coeficiente de Darcy 

L – comprimento da tubagem (m) 

D – Diâmetro interior da tubagem (m) 

V – velocidade média do fluido (m.s
-1

) 

ρ – Massa volúmica da água (kg.m
3
) 

 

E ∆pLocal é dada pela equação (5.76) 

2

2

1
VKP iLocal                                                                                                                 (5.76) 

Onde Ki, representa o coeficiente de perda de carga localizada. 
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A perda de carga do colector deve ainda ser somada a perda de carga das tubagens de 

ligação ao tanque. O valor teórico da perda de carga calculada para um sistema com um 

colector, está representado na Figura 55. 

 

 

Figura 55. Perda de carga no circuito solar. 

5.3  Determinação do caudal num sistema termossifão 

Sendo o caudal dos sistemas termossifão função da temperatura do fluido no circuito 

solar e da perda de carga do circuito, podemos obter uma estimativa do mesmo igualando o 

∆P gerado devido à diferença de densidades do fluido (efeito termossifão) à perda de carga no 

circuito. 

Para calcular a diferença de pressão gerada pela diferença de densidades do fluido no 

interior dos tubos recorremos à seguinte equação: 

zgP ji   )(                                                                                                                 (5.77) 

 

 

Figura 56. Representação do sistema termossifão. Vista lateral. 

y = 0,0207x
2
 + 3,8581x 

R² = 0,9999 

 

z 
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Onde, ∆P representa a força motora do escoamento; os índices i, refere-se à cota 

superior de entrada no tanque e o índice j, à cota inferior média do colector. Relativamente às 

temperaturas consideramos o índice i a temperatura de saída do colector e o índice j como a 

temperatura de entrada do colector; g representa a aceleração da gravidade e z a diferença de 

cotas entre os pontos de entrada do fluido no tanque e a cota média do colector.  

Para o cálculo da densidade da água numa gama de temperaturas de 20 – 90 ºC, foi 

usada a seguinte expressão, dada por Grigull et al. (1990). 

2 0031761.0 12445.01.1002 TT                                                                                (5.78) 

onde, T representa a temperatura em graus Célsius. Da combinação das equações 5.77 

e 5.78 obtemos: 

 gzTTTTp ijij )(0031761.0)(12445.0
22


                                                             (5.79) 

Ou, 

zgTTYp ij   )(                                                                                                               (5.80) 

Onde, medTY  0063522.012445.0   e  2/)( jmed TTT
i
  

Podemos ainda reescrever esta equação de outra forma: 

zgYX

mFmF

p

ij

   

1

1

1

1
..





















                                                                                     (5.81) 

Onde 
.

im e 
.

jm são os caudais na tubagem i e j, e os factores X e F são calculados pelas 

expressões seguintes: 

)(0
oTT

b

G
X

in



                                                                                                            (5.82) 

e 

CbA

cp
F

2
                                                                                                                               (5.83) 

Conhecida a perda de carga no circuito e a função que nos dá o ∆p de convecção 

natural, podemos igualar as duas equações, e resolvendo em ordem ao caudal (Q) obtemos a 

expressão do caudal do sistema termossifão em função da diferença de temperaturas. 

 
    

NaturalConvecçãodep

ijij

sistemadop

zgTTTTQQ

      

22

   

2   )(0031761.0)(12445.0 8581.3 0207.0



                            (5.84) 

Resolvendo a equação (5.84) em ordem a Q, onde o primeiro membro representa a 

equação da perda de carga do sistema (Figura 55) e considerando a temperatura de entrada 
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constante, obtemos a seguinte curva de caudais para o sistema termossifão em função da 

diferença de temperatura ∆Tij. 

 

 

Figura 57. Caudais num sistema termossifão. 

A função do caudal do termossifão, não cruza os eixos no ponto (0,0).Into acontece 

em virtude da necessidade de haver um ∆T mínimo, capaz de vencer as forças viscosas, que 

para valores muito baixos de Reynolds muito baixos ( <1000), são muito elevadas, como 

podemos ver no diagrama de Moody (Anexo2).  

A equação do gráfico, dá-nos uma boa estimativa do caudal do termossifão, contudo 

para um estudo mais aprofundado, será preferível a utilização da equação (5.84), onde o 

primeiro membro da equação referente à perda de carga do circuito, deve ser obtido através da 

medição experimental da mesma.  

5.4 Avaliação do mecanismo de corrosão galvânica 

Como referido anteriormente no capítulo 2, a corrosão galvânica é causada pelo 

contacto eléctrico entre diferentes metais, no escoamento de um fluido. Por esta razão não 

devem ser usados diferentes metais, na construção de um absorsor. Por exemplo no caso de o 

material usado na construção do absorsor ser o cobre, então tanto o circuito de alimentação 

como o de retorno deverão ser feitos também de cobre. Quando são usados metais diferentes, 

devem ser empregues uniões dieléctricas, de forma a evitar o contacto entre os metais, 

diminuindo assim a probabilidade de corrosão galvânica devido ao contacto directo. A 

utilização do alumínio na construção de absorsores, está fora de questão porque o alumínio é 

muito sensível à corrosão galvânica, devido à posição que ocupa na serie galvânica. Estas 

séries, como mostra a Tabela 17, indicam a tendência de um metal para sofrer corrosão na 

presença de um metal diferente. Os metais mais anódicos, tenderão a ser corroídos, quando 

colocados em contacto directo ou através de um meio condutor (água), com outro metal mais 

catódico na série. 
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Tabela 17. Série galvânica. 

Mais anódico (corroído) 

Magnésio 

Zinco 

Alumínio 

Aço ao carbono 

Latão 

Estanho 

Cobre 

Aço inox 

Mais catódico (protegido) 

 

Em sistemas solares térmicos, as principais zonas problemáticas são o tanque e as suas 

ligações com o colector e com o circuito doméstico. Isto acontece quando o tanque é feito de 

um metal como o aço ao carbono, que, por estar distante do cobre na serie galvânica, 

apresenta uma elevada susceptibilidade para sofrer este tipo de corrosão. Nestes casos, o 

tanque deve possuir um revestimento à base de esmalte ou de um material plástico. Também 

na protecção do tanque e de outros acessórios, devem ser usados sempre que possível, ânodos 

de magnésio (ou de sacrifício), que pela sua posição na tabela tendem a sofrer corrosão em 

detrimento dos outros metais no circuito.  

As ligações devem ser de bronze ou latão, que pela sua proximidade do cobre na série 

galvânica apresentam uma taxa de corrosão muito baixa. O normal sobredimensionamento 

dos acessórios e ligações de latão e bronze, ao nível da sua espessura, conferem-lhe a 

resistência necessária a este tipo de corrosão. 

Assim, como forma de evitar falhas provocadas por este mecanismo devem ser 

cumpridos os seguintes requisitos no dimensionamento de um sistema: 

 Utilizar materiais metálicos, os mais próximos possíveis nas séries galvânicas. 

 Utilizar uma relação tão grande quanto possível entra as áreas anódicas e 

catódicas. 

 Utilização para contacto com o cobre, de ligações em bronze ou latão 

 Utilização de revestimentos em tanques e outros elementos susceptíveis de 

corrosão. 

 Se possível utilizar um ânodo de magnésio como ânodo de sacrifício. 

 

O dimensionamento de sistemas, cumprindo os requisitos acima mencionados, 

garantirá a sua fiabilidade e eficiência por um longo período de serviço. 
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5.5 Avaliação da resistência à corrosão uniforme 

 

A corrosão uniforme, não sendo a principal causa da falha dos sistemas solares, pode 

ocorrer sob condições de utilização muito específicas e pouco comuns, como é ocaso de águas 

com pH muito baixo, elevadas concentrações de cloro (Cl
-
) e elevado nível de aeração. Dada a 

quantidade de parâmetros que influenciam este tipo de corrosão em absorsores solares, a sua 

caracterização, passa pela determinação da taxa de corrosão para o meio em causa. Contudo, 

em resultado da impossibilidade de previsão, da composição do meio onde o sistema será 

utilizado, opta-se pela determinação da sua resistência à corrosão para uma situação limite, a 

partir da qual não é possível assegurar o funcionamento.  

Para esta avaliação, foi utilizado o teste descrito na secção (4.1), a qual irá fornecer a 

informação acerca do valor da taxa de corrosão. Com este valor da taxa de corrosão será 

possível avaliar a robustez de um absorsor em termos da sua resistência à corrosão uniforme. 

Visto que, em virtude da duração do teste, não foi possível até a data obter os 

resultados referentes ao mesmo, será efectuada em seguida uma análise da resistência do 

absorsor, a este tipo de corrosão, com base em valores da taxa de corrosão do cobre 

publicados em vários estudos [35].   

A figura seguinte apresenta os valores da taxa de corrosão do cobre obtido para 

diferentes meios. 

Taxa de corrosão do Cu em diferentes meios

0 2 4 6 8 10 12 14

água destilada

H20+20%Etileno-

Glicol

1E-2 M Cl + 5 E-2

M de SO4

1E-2 M Cl + 5 E-2

M de SO4

K [mg/m^2/h]

Série1

 

Figura 58. Taxa de corrosão do cobre em diferentes soluções. 

 

Conhecidos os valores da taxa de corrosão para cada meio específico, podemos obter 

facilmente o período de vida espectável para o equipamento, nestas condições. (Figura 59). 

Na determinação do tempo de vida do equipamento foi considerada, a menor espessura 

de cobre no absorsor (0.4mm). 
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Periodo de funcionamente até à falha

0 200 400 600 800 1000

água destilada

H20+20%Etileno-

Glicol

1E-2 M Cl + 5 E-2

M de SO4

1E-2 M Cl + 5 E-2

M de SO4

anos

Série1

 

Figura 59. Tempo de vida do equipamento. 

 

A análise efectuada acima, permitirá para um dado meio corrosivo definir os 

parâmetros de robustez do absorsor, ou aplicando uma formulação inversa, podemos 

dimensionar o absorsor para uma situação limite, a qual corresponde uma determinada taxa de 

corrosão. 

Na análise efectuada acima, foi considerada que a taxa de corrosão é independente de 

variáveis como, temperatura, velocidade, etc. Numa analise mais detalhada, onde seja 

conhecida a dependência da taxa de corrosão um função de parâmetros como a temperatura e 

velocidade, entre outros, é possível recorrendo ao perfil de serviço de um absorsor determinar 

qual o tempo de vida ou redução na espessura de material, para esse perfil específico.  

Assim, para as soluções referidas anteriormente, podemos concluir que a falha dos 

sistemas (absorsor) não ocorrerá em resultado da acção do mecanismo de corrosão uniforme. 

Contudo, os resultados dos testes a decorrer, permitirão uma melhor avaliação, dado o 

carácter extremamente corrosivo da solução de teste. 

5.5.1 Prevenção da corrosão uniforme 

 A utilização de filtros purificadores de água, permite não só a diminuição de 

partículas de produtos de corrosão presentes na água, mas também baixar a sua 

condutividade, e diminuir a concentração de oxigénio em solução com 

consequente diminuição da taxa de corrosão. Assim aumentando a resistência 

do meio iremos reduzir a taxa de corrosão. [35] 

 Colectores solares térmicos, não devem ser sujeitos a águas com elevadas 

concentrações de cloro, sob pena de sofrerem corrosão intensa. Exemplo, 

aquecimento de água de piscinas. 

 Evitar valores de pH da água não deve ser inferior a 6.5, principalmente para 

meios aerados.  

 Em sistemas de circuito fechado devem ser efectuadas mudanças periódicas do 

fluido do circuito solar de forma a evitar o desgaste acentuado em resultado 

dos mecanismos de corrosão. 

 Como demonstrado pelos valores da velocidade de corrosão do cobre em 

solução contendo iões cloreto, este tipo de absorsores não devem ser utilizados 
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para aquecimento de águas de piscinas ou outras águas contendo elevadas 

concentrações de CL
-
. 

 

5.6 Avaliação do teste acelerado com HNO3 

Por razões alheias ao autor, o teste descrito na presente secção não foi possível realizar 

até a data. 

 Dado o carácter extremamente corrosivo da solução em causa este teste poderá ser 

equiparado a um teste acelerado. 

Segundo o Metals Handbook [51], o cobre em solução de HNO3 a 32% apresenta uma taxa de 

corrosão de 240 mm/a. Testes realizados neste trabalho, com amostras de cobre, imersas 

numa solução de HNO3 a 30%, temperatura ambiente e em solução aerada, foi obtida uma 

taxa de corrosão 9000 mm/ano. Dada a elevada diferença entre o resultado obtido e a taxa de 

corrosão publicada, devem ser efectuados novos testes de forma a confirmar o resultado 

obtido.  

A realização do teste descrito na secção (4.2), irá fornecer mais informação acerca da taxa de 

corrosão. 

Assim, a partir dos resultados obtidos neste teste será possível avaliar os seguintes pontos: 

 Identificação de locais e geometrias no absorsor susceptíveis a fenómenos de 

corrosão/erosão provocada em resultado do escoamento turbulento em determinadas 

zonas e da composição do meio. Também zonas susceptíveis a corrosão mais intensa 

devido à despolarização catódica, e ao aumento da difusão provocada pelo escoamento 

turbulento.  

 Determinação da taxa de corrosão do Cu em HNO3 a 20%. 

 

5.7 Avaliação do mecanismo de corrosão por picadas (Pitting) 

Estudos sobre corrosão por picadas em amostras de cobre em diversos meios 

mostraram os seguintes resultados. 

Num estudo realizado a tubagens de cobre, foram encontrados pites com uma maior 

profundidade (90μm) do que em tubagens de água fria (42μm). Também se constatou alguma 

incidência em zonas como curvas (40μm). 

Conjuntamente com os testes de durabilidade serão efectuados ensaios 

electroquímicos para a obtenção das curvas de polarização de forma a avaliar o potencial de 

corrosão por picada para cada uma das amostras. 

A figura seguinte mostra um exemplo de uma curva de polarização para duas amostras 

de cobre, uma das quais com contaminação por poliglicol, em solução de H2O e numa solução 

de 0.1M de NaCl.  

 



Estudo da Resistência à Corrosão de Absorsores em Sistemas Solares Térmicos  

118 

 

          

                                           a)                                                                                            b)         

Figura 60. Curvas de polarização de amostras de cobre com e sem contaminação. a) - em H2O; b) - em 

0.1M NaCl 

 Da análise do gráfico da esquerda a), podemos constatar que apesar do potencial de 

corrosão por picada ser semelhante em ambas as amostras, a velocidade de corrosão é 

significativamente maior para a amostra contaminada com poliglicol (suplemento usado no 

processo de conformação). No que diz respeito ao gráfico da direita, podemos ver que a 

tendência para a corrosão por picadas é bastante maior na amostra contaminada com 

poliglicol (Ep=0.006), apesar da velocidade de corrosão da amostra não contaminada ser 

bastante mais elevada (Ep=0.12). 

Esta diferença entre os potenciais de corrosão por picada vai, ser determinante para o 

inicio da corrosão por picada em soluções mais agressivas. 

 A figura seguinte mostra uma picada num tubo de água quente vista ao microscópio. 

 

Figura 61. Corrosão por picada em tubo de água quente 

 

A análise qualitativa da zona da picada, feita através de um sistema de EDX, revelou, tal 

como esperado, a presença de cloro, Figura 62. 
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Figura 62. Análise qualitativa através de EDX numa zona de picada. 

  

Conclui-se então que, um aumento da concentração de cloretos irá diminuir o 

potencial de corrosão por picadas, ou seja, aumentar a probabilidade da formação de picadas. 
 

Prevenção da corrosão por picadas 

Após o processo produtivo, durante a fase de teste de estanquicidade os absorsores são 

sujeitos a um teste de pressão usando água como fluido. Para reduzir as probabilidades de os 

resíduos de água, resultantes deste teste, provocarem corrosão nos absorsores, deve ser usada 

água desmineralizada, de composição não corrosiva. Assim, não só evitaremos a corrosão, 

como iremos promover a formação de películas protectoras de óxidos, uniformes, que durante 

a fase inicial de serviço terão uma função protectora. 

 

Em água fria 

 Foi mostrado em vários estudos que a corrosão por picadas em água fria, pode 

ser evitada através da utilização de revestimentos como o Ormocer. Contudo, 

apesar da sua eficiência na corrosão por picadas, a aplicação deste tipo de 

revestimentos não permite garantir a sua espessura uniforme, devido à não 

uniformidade do revestimento. [71] 

 A eliminação de resíduos de carbono presentes na superfície das tubagens, é a 

principal solução para a corrosão por picada do tipo I. 

 

Em água quente 

Protecção da superfície através de revestimentos. 

Redução da concentração de iões cloreto em solução. 

Eliminação de secções horizontais das tubagens, onde é passíveis de formação de 

depósitos. 
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5.8 incrustração 

5.8.1 Resultados 

Uma vez que até à data não foi possível finalizar testes de avaliação da taxa de 

incrustração, serão efectuadas algumas simulações baseadas em valores teóricos, e serão 

também apresentados os resultados obtidos durante uma avaliação intermédia. Com base 

nesses dados teóricos será efectuada uma avaliação dos potenciais problemas que dai podem 

surgir, quer ao nível de falha (obstrução), como ao nível da eficiência do sistema.  

A Figura seguinte apresenta os dados sobre a taxa de incrustração, referentes a 

sistemas do tipo bomba de calor.  

 

 

Figura 63. Taxa de deposição vs teperatura para uma dureza de 170 ppm. (ASHRAE, 1995) 

A análise da Figura 63 permite concluir que a taxa de incrustração aumenta com a 

temperatura. A razão deste aumento prende-se com a diminuição da solubilidade do CaCO3 

com o aumento da temperatura, como retrata a Figura 65. A partir da Figura 63, verificamos 

que a taxa de incrustração se apresenta independente do caudal, dependendo apenas da 

temperatura e do volume de fluido transportado. Contudo, outros autores referem haver uma 

relação entra a taxa de calcificação e a velocidade do fluido, em virtude do aumento da 

calcificação com o aumento da difusão (Cowan and Weintritt, 1976). 

Com base em modelos teóricos, foi efectuada uma análise à solução de teste descrita 

na Tabela 14. A composição da solução corresponde aos valores médios medidos ao logo de 

vários meses. 
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              a)                                                                                            b) 

        

                                       c)                                                                                            d) 

Figura 64. Composição da solução de teste. a) – pH; b) – Dureza; c) – Sólidos totais dissolvidos; d) – 

Alcalinidade. 

Com base no Índice de Saturação de Langelier, foi determinada para a composição da 

solução de teste (Tabela 14), a quantidade máxima CaCO3 que é possível dissolver em função 

da temperatura. Os resultados estão representados na Figura 65. 

 

 

Figura 65. Quantidade máxima de CACO3 dissolvido em função da temperatura. 

A constante de solubilidade Kps do CaCO3 a 25ºC tem o valor de 7.04 E
-5

 mol/dm
3
, 

isto é, a sua solubilidade a 25ºC é de 7.04 mg/l. 

Nesta análise, foi considerado que a taxa de deposição se relaciona com a temperatura 

conforme apresentado na Figura 66. 

pH – 7.8 

 

CaCO3 – 270 mg/l 

 

Alcalinidade – 186 mg/l 

 

Sólidos Totais Dissolvidos – 2554 mg/l 
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Considerando que a taxa de deposição de carbonato de cálcio depende apenas da 

temperatura, a quantidade máxima de CaCO3 que pode precipitar é obtida a partir da diferença 

entre a quantidade de CaCO3 presente na solução (270 mg/l) e a quantidade máxima que a 

solução consegue dissolver. (Figura 65) Como mostra a Figura 66. 

 

 

Figura 66. Potencial de Incrustação em mg de CaCO3/l.  

Dada a impossibilidade de ocorrer a precipitação de toda a dureza em excesso, em 

resultado de limitações ao nível dos mecanismos de nucleação, difusão dos iões e não 

uniformidade de temperatura, foi considerado que apenas 1% da quantidade total de dureza 

precipitava. Por fim obtemos então a taxa de incrustação em função da temperatura para a 

solução de teste, apresentada na Tabela 14. O valor de 1% para o coeficiente, será corrigido 

com base nos resultados obtidos no teste definido na secção 4.4. Os testes apresentados nessa 

secção permitiram obter a informação acerca do seu real valor, ou seja, acerca da taxa de 

incrustação em colectores solares em função das variáveis temperatura e velocidade do fluido. 

 

 

Figura 67. Taxa de incrustração (k) vs temperatura. 
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5.8.2 Influência da taxa de incrustração na eficiência dos sistemas solares térmicos 

Na avaliação da influência da espessura de incrustrações, nos parâmetros de eficiência 

de um colector, foi considerado que a taxa de incrustação apresenta o seguinte valor: 

mediamedia TTk  4015.0 0136.0
2
                                                                                        (5.85)                    

onde: 

k – Taxa de deposição de incrustrações em (mg.l
-1

.ºC
-1

) 

Tmédia – Temperatura media no colector em (ºC) 

 

Para a realização destas simulações, foi usada como base a frequência de temperaturas 

da Figura 53. 

No cálculo do caudal em circulação, foi considerando um caudal máximo de 72 [l/h] para a 

simulação efectuada. Considerando o caudal uma função linear da diferença entre a 

temperatura de saída do colector (Ts,c) e a temperatura de entrada do colector (Te,c), m = f(∆T), 

podemos calcular o caudal a partir da seguinte equação: 

ii Tm  658.0                                                                                                                   (5.86) 

Onde, 

mi – representa o caudal em circulação em (l.h
-1

) 

∆Ti – representa a diferença de temperaturas do fluido no colector (ºC) 

 

Com base na taxa de incrustração definida na equação (5.85) e no gráfico da 

frequência de temperaturas da Figura 53, poderemos calcular a massa total de depósitos da 

seguinte forma: 

iiitotal tmkM                                                                                                          (5.87) 

onde: 

Mtotal – massa total de incrustrações depositadas em (mg) 

Ki – Taxa de deposição de incrustrações em (mg.l
-1

.ºC
-1

) 

mi – Caudal em circulação em (l.h
-1

) 

∆ti – Intervalo de tempo em (h)   

 

Calculando o valor da equação (5.87), para um período de serviço de um ano, a massa de 

CaCO3 que deverá precipita no absorsor será de 196 g. 

Analisando agora o impacto da precipitação das 196 g de calcário no interior das tubagens do 

absorsor podemos tirar as seguintes conclusões: 
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 Para esta massa de incrustrações (196g), e considerando a sua distribuição uniforme 

por todo o absorsor, a figura seguinte apresenta a taxa de redução de secção com o 

tempo de serviço. 

 

 

Figura 68. Redução de secção vs tempo de serviço. 

Da análise do gráfico da Figura 68, verificamos que para um período de serviço 

superior a 5 anos os sistemas irão ficar completamente bloqueados, considerando a taxa de 

incrustrações apresentada na equação (5.85) e as condições de serviço que originaram a 

frequência das temperaturas representada na Figura 53. Podemos concluir que para a 

simulação efectuada, o tubo colector (header pipe) é o ponto onde irá ocorrer primeiro o 

bloqueamento. É portanto de considerar o aumento do seu diâmetro de forma a retardar a sua 

obstrução, que tal como representado no gráfico para novos valores de diâmetro, terá como 

resultado um aumento no tempo de serviço. 

Conhecido o valor real da taxa de incrustação, obtido nos testes práticos em curso, 

deverá ser efectuada uma análise em tudo semelhante à efectuada nesta secção, com excepção 

da utilização dos valores obtidos experimentalmente. 

5.8.3 Incrustração – Impacto na eficiência dos sistemas solares térmicos 

Implicações em sistemas termossifão 

Uma consequência da presença de incrustrações na superfície das tubagens vai ser o 

aumento da perda de carga. Este aumento, é resultado não só da diminuição da secção da 

tubagem mas também devido ao aumento da rugosidade (ε) da superfície em consequência da 

presença de incrustrações. A figura seguinte apresenta o gráfico de perda de carga para o caso 

limpo (Figura 69), e para o caso com a presença de incrustrações (Figura 70), de onde 

constatamos que a da perda de carga na presença de incrustrações pode mais do que duplicar 

em relação ao valor “limpo”. 
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Figura 69. Perda de carga para o caso limpo. 

 

 

Figura 70. Perda de carga na presença de incrustrações. 

O aumento da perda de carga vai ter especial importância nos sistemas de termossifão. 

Neste tipo de sistemas a circulação do fluido é efectuada em resultado de uma diferença de 

pressões resultantes da diferença de densidades do fluido. Assim, um aumento na perda de 

carga terá como consequência a necessidade de um maior ∆P para vencer a perda de carga 

com consequente diminuição do “efeito termossifão”. A Figura 71 apresenta uma estimativa 

da redução do caudal nos sistemas termossifão, em função da espessura de incrustrações. Este 

cálculo foi efectuado com base no incremento da perda de carga provocada pelas 

incrustrações. 

Perda de carga c/incrustrações 
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Figura 71. Redução no caudal na presença de incrustrações. 

Tal como esperado, verificamos pela figura acima, que a presença de incrustrações, 

vai provocar uma grande redução no caudal dos termossífões e consequentemente na energia 

obtida pelos sistemas. 

 

Impacto na transferência de calor 

Outro problema que decorre da presença de incrustrações é a diminuição da eficiência 

dos sistemas solares térmicos. Num sistema solar quando a superfície do colector recebe uma 

certa quantidade de radiação, a maior parte desta é absorvida e transferida para o fluido e uma 

pequena parte é perdida para o exterior. Podemos caracterizar as perdas por condução, 

convecção e radiação, combinando estas numa resistência RL. Assim as perdas do colector 

podem ser representadas em função da temperatura da placa, Tp, da temperatura ambiente Ta e 

da radiação solar S da seguinte forma: 

)( apCL

L

ap

perdas TTAU
R

TT
Q 




                                                                               (5.88) 

                                                                                           

Onde: 

UL - coeficiente global de perdas em função da área (W.m
-2

.K
-1

) 

Tp - Temperatura da placa absorsora (ºC) 

Podemos calcular o factor de eficiência do colector considerando a distribuição de 

temperaturas entre dois tubos do colector e desprezando o gradiente de temperaturas na 

direcção do escoamento, como representado na figura: 
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Figura 72. Configuração de um absorsor de placa plana. [67] 

 

Efectuadas as deduções necessárias, o factor de eficiência do colector vem: 
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1

1

´                                                                         (5.89)                                                     

Assim podemos considerar o factor F´, como a representação da relação de energia 

ganha se o colector estivesse à temperatura ambiente. Como podemos verificar o 

denominador representa a resistência do fluido à temperatura ambiente.  

Reformulando agora a equação (5.89), de forma a considerar a resistência da camada 

interior de incrustração, obtemos: 
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111

)(

1

1

´

3

                                                           (5.90) 

onde 

3

1
3

CaCO

CaCO
h

R   

Representa a resistência da camada de incrustrações de CaCO3 à transferência de 

calor. 

O factor F´ é função das perdas UL, do coeficiente de convecção no interior do tubo hfi, 

e da resistência da camada de incrustrações RCaCO3,sendo UL e hfi função da temperatura não 

apresentando no entanto uma forte dependência. O factor de eficiência do colector diminui 

com o aumento da distância entre tubos, e cresce com o aumento de ambos, espessura do 

material e com a condutividade térmica deste. Aumentando o coeficiente global de perdas UL 

e a espessura de incrustrações diminui F´, enquanto aumentando o coeficiente de transferência 

de calor entre o tubo e o fluido aumenta o F´. 
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Devido a necessidade de apresentar o ganho de energia útil do colector em termos de 

da temperatura do fluido, usamos o factor remoção de calor para esse efeito. O factor de 

remoção de calor representa a relação entre a energia útil obtida pelo colector e a que se 

obteria se a superfície absorsora estivesse à temperatura ambiente. 
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F CL
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R                                                                                   (5.91) 

Finalmente, a eficiência do colector pode ser obtida pela seguinte equação: 








 


t

aiL
R

G

TTU
F

)(
)(                                                                                                 (5.92) 

Com a deposição de carbonato de cálcio, este por apresentar uma condutividade 

térmica inferior à do cobre, vai provocar uma diminuição da transferência de calor da placa 

absorsor para o fluido que se encontra no interior das tubagens. Em resultado disso, as 

temperaturas atingidas pelo fluido serão menores e as perdas térmicas do colector tenderão a 

aumentar. Para avaliar esta queda no desempenho vamos recorrer ao factor FRK (FRUL), que é 

um parâmetro do colector que relaciona a capacidade de transferência de calor da placa 

absorsora para o fluido, e também as perdas térmicas do colector para o exterior. 

Para avaliar as perdas reais que podem ser esperadas num sistema solar térmico foi 

efectuado o cálculo da fracção solar para diferentes valores de FRK. A figura seguinte 

apresenta um gráfico com a fracção solar mensal para os vários meses do ano e para 

diferentes valores de FRK (FRUL). 

 

 

Figura 73. Fracção solar para os diferentes meses do ano. 

Da análise da Figura 73, tal como esperado verificamos que com o aumento de valor 

de FRK ou FRUL, ou seja, das perdas térmicas do colector e da redução da transferência de 

calor no absorsor, vamos ter um decréscimo na fracção solar para os vários meses do ano. 

Este decréscimo é maior para valores maiores de FRK (FRUL). Com efeito este decréscimo da 

fracção solar em termos práticos vai ter como efeito um aumento da energia auxiliar 
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necessária durante a grande maioria dos meses e consequentemente um aumento do tempo de 

pay back do sistema. 

Os métodos mais comuns para o tratamento da deposição de calcário implicam a 

utilização de ácidos. Estes métodos, contudo, só podem ser usados em sistemas fechados 

devido aos seus riscos para a saúde. Outro método eficaz no tratamento deste problema é o 

uso do gás CO2. 

 

Medidas para solucionar o problema 

Uso de inibidores como sulfatos e fosfatos, foi demonstrado ser eficaz na redução da 

taxa de deposição de CaCO3. (Scholze et al., 1989) 

Aumento do diâmetro das tubagens de forma a aumentar o tempo de vida do sistema. 

Eliminação de zonas onde a água fica estagnada, bem como secções horizontais das 

tubagens onde a probabilidade de se acumularem sedimentos é maior. 

Implementação de um sistema de descalcificação para sistemas solares, com vista à 

eliminação da dureza, sólidos totais dissolvidos e oxigénio dissolvido. 

Criação de um sistema de gestão do equipamento que com base na dureza da água e 

nas condições de serviço indicaria ao utilizador a necessidade de limpeza do sistema 

(descalcificação). Esta solução é muito usada noutros sistemas nomeadamente para 

esquentadores. 

 

5.8.4 Resultados Experimentais – incrustração 

Na intermédia para teste relativo ao mecanismo de incrustrações foram obtidos os 

seguintes resultados.  

A analise a variação de massa das amostras decorridas 300h de teste e perfazendo um 

volume de fluido de ≈ 700 l que circulou pelos colectores, está representada no gráfico 

seguinte: 

 

Figura 74. Variação da massa das amostras. 
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Como podemos ver pela figura acima maiores taxas de incrustração verificam-se 

essencialmente para as maiores temperaturas (T=80ºC) e maiores caudais (Q=3 l/min). 

As figuras seguintes referentes a duas curvas utilizadas na instalação laboratorial 

evidenciam os mesmos efeitos.  

       

        a)                                                                                          b)                                             

Figura 75. Aspecto da superficie interior de 2 curvas utilizadas na instalação. a) T=80ºC, Q=3 l/min; b) 

T=80ºC, Q=1 l/min 

Também as amostras de tubo Cu 18x0.7x250 mm mostram o mesmo comportamento. 

È contudo de salientar que pelo menos numa fase inicial do teste a presença de incrustrações 

se verificou essencialmente na secção inferior das tubagens (Figura 76). 

 

 
 

a)  

 
b) 

Figura 76. Amostras de tubo Cu 18x0.7x250 mm. a) T=80ºC, Q=3 l/min; b) T=80ºC, Q=1 l/min. 
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a) 

 
b) 

Figura 77. Amostras de tubo Cu 18x0.7x250 mm . a) T=60ºC; b) T=40ºC. 

 

Nas amostras sujeitas a temperaturas de 60º e 40ºC não se observa a presença de 

incrustrações (Figura 1).  

 

     

Figura 78. Estrutura da camada de incrustrações. 

 

Como conclusões prévias dos resultados obtidos, podemos salientar os seguintes pontos: 

 

  Os resultados evidenciam tal como esperado, maiores taxas de incrustação para 

maiores velocidades e maiores temperaturas. Confirmando umas das possíveis teorias 

(Cowan and Weintritt, 1976) que refere a maior difusão e maior numero de interacções 

de partículas com a superfície do metal, como favorável ao aumento da espessura de 

incrustrações. 
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   A deposição de substâncias incrustantes essencialmente na base das tubagens, está 

relacionada com a maior facilidade de estas substâncias se ligarem ao metal que numa fase 

inicial apresenta uma baixa rugosidade. Assim a rugosidade parece desempenhar um papel 

determinante no mecanismo de nucleação, não só numa fase inicial de funcionamento mas 

também no processo de “envelhecimento” do equipamento.
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Capítulo 6 

6. Conclusão 

A correcta caracterização de um mecanismo corrosivo, é um factor muito importante 

no dimensionamento de um sistema. Contudo, a corrosão das tubagens de cobre tal como a 

generalidade dos metais, depende da composição da água num específico local, e por esta 

razão não poderá ser evitada. 

Como verificamos ao longo deste trabalho, a corrosão manifesta-se de várias formas e 

em resultado de diferentes mecanismos. Cada um desses mecanismos é influenciado por uma 

grande variedade de factores, dos quais apenas uma pequena parte foi abordada neste 

trabalho. A análise dos diferentes mecanismos, foi efectuada para o caso de situações de 

corrosão extrema, com o objectivo, de definir uma escala de classificação do equipamento 

quanto à sua resistência à corrosão. Este tipo de análise permitirá garantir o correcto 

funcionamento dos sistemas para uma ampla gama de condições de serviço. 

Os resultados obtidos para os mecanismos de corrosão por picadas e corrosão 

uniforme, sugerem que estes não serão a causa da falha prematura em sistemas solares 

térmicos. A investigação efectuada acerca dos mecanismos, e os resultados obtidos por vários 

autores, como referido no capítulo 5, permitem concluir que a falha devido à perfuração das 

tubagens ocorrerá apenas numa fase tardia do tempo de vida do equipamento, especialmente, 

quando comparada com outros mecanismos de falha, como é o caso das incrustrações. Por 

esta razão, os objectivos deste trabalho centraram-se na avaliação deste mecanismo.  

Como mencionado na secção 2.18, o mecanismo de incrustrações é provocado por 

vários factores como a dureza, pH, sólidos totais dissolvidos, temperatura e caudal, que 

quando presentes tornam o problema num problema real. Constatou-se que este mecanismo, 

afecta não só o tempo de vida dos equipamentos (limitando-o), mas também provoca danos ao 

nível da sua eficiência desde a sua primeira manifestação.  

Por esta razão, torna-se necessário compreender o efeito de alguns parâmetros como a 

temperatura e velocidade do fluido na intensidade do mecanismo de incrustração. A redução 

da solubilidade do CaCO3 com a temperatura, e o aumento da difusão na camada limite são 

dois factores apontados como responsáveis, por elevadas taxas de incrustração. Contudo, a 

não total compreensão da sua relação com a temperatura, e inexistência de informação acerca 

dos efeitos sobre o mecanismo para diferentes gamas de velocidades, motivou a realização de 

ensaios com vista à sua quantificação. O teste definido na secção 4.4, a decorrer, permitirá 

obter informação acerca do modo como estes dois factores influenciam o mecanismo de 

incrustração. 

Na maior parte dos sistemas solares térmicos, são dadas garantias pelos fabricantes (5-

10 anos) muito superiores às dadas para outros equipamentos como esquentadores, cuja 
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garantia é cerca de 2 anos. Ou seja, as condições oferecidas pelo fabricante são geralmente 

muito superiores à durabilidade dos equipamentos, especialmente em zonas de águas muito 

duras. Assim, como forma de salvaguardar o bom funcionamento dos equipamentos, alguns 

fornecedores apresentam restrições relativas a composição da água (anexo 3).  

Assim, os resultados obtidos no teste em decurso, permitiram efectuar uma correcta 

avaliação dos sistemas solares em termos da sua durabilidade, quer através da quantificação 

para um sistema existente, quer através do correcto dimensionamento, para cumprir com 

determinados requisitos de mercado. Este dimensionamento, para um determinado período de 

vida útil do equipamento poderá ser efectuado partindo do conhecimento da taxa de 

incrustrações e efectuando um calculo semelhante aos cálculos por detrás dos resultados 

mostrados na Figura 68. 
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6.1 Trabalhos futuros 

Para o mecanismo de incrustrações, são apresentados em seguidas alguns estudos que 

seriam interessantes de realizar de forma a obter uma completa caracterização do mecanismo, 

causas, efeito e modos de prevenção. 

 Realização de ensaios com um descalcificador de forma a medir a eficiência deste 

equipamento na remoção da dureza da água, bem como para avaliar de que forma seu uso 

pode ser uma solução para este tipo de problema.  

 Realização de ensaios para determinação da taxa de redução/remoção de incrustrações 

com diferentes concentrações de CO2 em solução. 

 Repetição dos testes de avaliação de incrustrações, recorrendo a soluções com dureza 

diferentes, para obter uma caracterização completa do mecanismo para uma gama alargada de 

durezas da água. 

 Determinação dos parâmetros de rendimento com base na norma EN 12975, 

colectores com diferentes níveis de incrustração, de forma a validar os resultados obtidos na 

secção 5.8 sobre os efeitos deste mecanismo na eficiência dos sistemas.  

Sobre o mecanismo de corrosão uniforme, devem ser efectuados testes para determinar 

a taxa de corrosão em soluções de etileno glicol. Ensaios realizados por Bazelava (2005), 

mostraram elevadas taxas de corrosão neste meio. Dada a grande utilização de soluções de 

etileno glicol em circuitos fechados, pode representar um mecanismo de falha neste tipo de 

circuitos. Em caso de frequentes falhas nos sistemas, em resultado deste mecanismo, deve ser 

avaliados o potencial de protecção de alguns revestimentos normalmente utilizados neste tipo 

de problemas. 
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Glossário de Termos 

Água desaerada – Solução aquosa que não contem substancias gasosas dissolvidas, (e.g. O2, 

CO2). O termo aerada é usado para designar águas que contenham gases dissolvidos. 

Água dura - Água cuja dureza está compreendida entre 100 e 200 mg por litro de CaCO3. 

Água muito dura - Água cuja dureza é superior a 200 mg por litro de CaCO3. 

Água macia - Água cuja dureza está entre 15-50 mg por litro de CaCO3. 

Água moderadamente dura - Água cuja dureza se situa entre 50 e 100 mg por litro de 

CaCO3. 

Alcalinidade - representa a capacidade que um sistema aquoso tem para neutralizar ácidos 

sem perturbar de forma extrema as actividades biológicas que nele decorrem (efeito tampão 

natural da água). Este parâmetro, normalmente usado para descrever a qualidade da água, é 

um factor de capacidade e não de intensidade (como o pH), daí que uma solução com pH 

neutro possa ter alcalinidade considerável.  

Dureza - É a característica da água que exprime a concentração total em iões de cálcio e 

magnésio. Os catiões ferro, manganês, alumínio, e hidrogénio podem interferir na 

determinação experimental de dureza quando não se fizer complexação dos iões e a 

neutralização dos catiões. 

Dureza expressa em CaCO3 – A escolha generalizada de exprimir a dureza em carbonato de 

cálcio (CaCO3) deve-se ao facto de este sal ter uma massa molecular relativa exactamente 100 

e uma massa equivalente 50. É muito prático utilizar um processo de exprimir os resultados 

que estejam relacionados com o número de moléculas ou iões em solução de preferência à sua 

massa, porque isso simplifica os cálculos das quantidades de reagentes necessários para o 

tratamento. “Expresso em CaCO3” significa, em termos químicos, que a quantidade é 

expressa em número de gramas equivalentes multiplicado por 50. 

Electrólito – Substância química ou mistura de substâncias químicas, geralmente líquidas, 

onde circulam iões por acção de um campo eléctrico. 

Halogenetos - Os haletos ou halogenetos são compostos químicos que contêm átomos dos 

elementos do grupo VII halogéneos (flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br), iodo (I) e astato (At)) 

em estado de oxidação “-1”. Suas características químicas e físicas fazem com que sejam 

parecidos ao cloreto e iodeto, sendo uma excepção o fluoreto. [16] 

Header pipe – Tubos que servem para distribuir e recolher o fluxo de fluido que circula pelos 

riser pipes 

Hidrogenocarbonato – Designação actual dos carbonatos ácidos ou bicarbonatos. 

Hidrólise – Hidrólise é uma reacção química de quebra de uma molécula por água. Reacção 

de alteração envolvendo fluido aquoso com iões de hidrogénio (H
+
) ou de hidróxido (OH

–
) 

substituindo iões que são liberados para a solução. Determinada substância quebra-se em dois 

ou mais pedaços e essas moléculas novas complementam suas ligações químicas com os iões 

H
+
 e OH

–
, resultantes da quebra da ligação química que ocorre em várias moléculas de água. 
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Incrustração - Depósito aderente que se forma sobre as superfícies metálicas devido à 

precipitação e substâncias calcárias que se encontram suspensas ou dissolvidas nos fluidos 

circulantes. 

Método gravimétrico – Consiste na pesagem da amostra antes de ser efectuado o ensaio e 

após o mesmo. A diferença entre as duas medições será igual à variação da massa da amostra 

(∆m). 

Oxidação – Reacção que resulta na perda de electrões por um elemento, composto ou ião. 

Oxidante – Composto que origina a oxidação, ao aceitar electrões de outra substância 

Redução – Reacção através da qual um constituinte de uma reacção química ganha electrões 

Riser pipes – Tubos que ligam os dois header pipes, estando ligados à placa absorsora e fazem 

a transferência do calor entre esta e o fluido. 

Service life – Tempo de vida útil ou de funcionamento de um sistema antes de ocorrer 

a falha ou avaria, sujeito às condições de serviço normais. 
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Anexos 

 

 

ANEXO 1 - Gráfico para o cálculo do índice de saturação [42] 

 

 

ANEXO 2 – Diagrama de Moody 
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ANEXO 3 – Condições  de exclusão da garantia. 

 


