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RESUMO 

 

A fosfatização é um pré-tratamento superficial que tem como principais funções: a 

lubrificação, proteção contra corrosão e proteção contra abrasão. Os metais fosfatizantes mais 

comumente utilizados são o zinco, manganês e o ferro, sendo o zinco o mais aplicado nas 

indústrias siderúrgicas, automobilísticas e de linha branca. Atualmente, grande parte das 

pesquisas relacionadas aos processos de fosfatização é referente ao fosfato de zinco, sendo 

escasso o estudo sobre fosfato de manganês. O objetivo deste trabalho foi estudar a cinética 

de formação da camada de fosfato de manganês em aços baixo carbono, analisando a 

influência do substrato na formação da camada e no crescimento dos cristais. As análises 

foram baseadas na obtenção das curvas de ganho de massa, sendo caracterizadas por 

microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados indicaram que a 

composição química e a microestrutura do substrato influenciaram a cinética de ganho de 

massa da camada de fosfato. Verificou-se que a presença de perlita no aço diminuiu a 

intensidade de ataque pelo ácido e os sítios potenciais de nucleação de cristais de fosfato, 

resultando em um menor ganho de massa. Para o substrato constituído essencialmente de 

martensita revenida, uma maior quantidade de carbonetos resultou em uma menor taxa de 

ganho de massa, pois estes funcionam como sítios ativos no processo de fosfatização, fazendo 

com que exista uma maior densidade de núcleos. A composição química, em especial o teor 

de carbono, também influencia a cinética de fosfatização. Verificou-se que uma diminuição 

no teor de carbono resultou em uma microestrutura martensita revenida e bainita. Constatou-

se que a bainita possui influência na taxa de nucleação e início de crescimento da camada. 
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ABSTRACT 

 

Phosphating is a pretreatment which has as main functions: lubrication, protection against 

corrosion and abrasion. Most commonly used phosphatizing metals are zinc, manganese and 

iron. About these materials, zinc is the most used substance in steel, automobile and white 

goods appliances industries. Now a days, most phosphating processes researches are related to 

zinc phosphate and it is scarce the studies about manganese phosphatum. The aim of this job 

was studying the kinetic formation of manganese phosphatum layer on steels with low levels 

of carbon, analysing the influence of the substrate in the layer formation and the crystal 

growth. Analysis were based on obtaining mass curves gains and also based on different 

process and product conditions. It was characterized by optical and scanning electron 

microscopes.  Results showed that chemical composition and substract microstructure 

influenced the kinetic of mass gain of phosphate layer. It was verified that the presence of 

perlite in the steel decreased the intensity of acid attack and the potential nucleation sites of 

phosphate crystal, resulting in a lower gain of mass. For the substrate which consists 

essentially of tempered martensite, one larger volumetric fraction of carbides resulted on 

lower rates of mass gain, once it works as active sites in the phosphating process so that there 

is a higher density of nucleus. The chemical composition, particularly carbon content, also 

influences the kinetics of the phosphating. It was found that a decrease of the carbon content 

resulted in a tempered martensite microstructure and bainite. It was found that the bainite has 

influence on the rate nucleation and early growth of the layer. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido na Vallourec & Sumitomo Tubo do Brasil com foco no 

processo de fosfatização de conexões para tubos OCTG (Oil Country Tubular Goods), 

especificamente no setor de fabricação de luvas.  

 

A utilização do fosfato para proteção do aço é conhecida desde o início do século XX e, 

durante este período, a maior parte dos produtos, tais como carros, geladeiras e móveis eram 

tratados desta forma. As primeiras tentativas de obtenção de uma camada protetora de 

fosfatos datam do século XIX, e são descritas como uma imersão de peças em misturas de 

carvão e fosfato diácido de cálcio, ou no próprio ácido fosfórico (NARAYANAN, 1996).  

 

Em 1869 foi evidenciado o primeiro registro confiável de revestimentos de fosfato aplicada 

para prevenir a corrosão ferro e aço, que é uma patente britânica concedida a Ross. No 

método utilizado por ele, o ferro incandescente foi imerso em ácido fosfórico para impedir a 

oxidação. Em 1906 o inglês Thomas W. Coslett patenteou a fosfatização em solução aquosa 

de metais com fosfato de ferro. Seu processo baseava-se na imersão da peça metálica em uma 

solução quente de ácido fosfórico diluído. (NARAYANAN, 1996).  

 

Em 1911 Richards iniciou o estudo com outros elementos fosfatizantes propondo um banho 

pela dissolução de carbonato de manganês em ácido fosfórico seguido de diluição em água. 

Allen relacionou o sal diácido e o teor de ácido fosfórico livre, patenteando dois novos 

processos em 1916, que foram difundidos como Parkerização (NARAYANAN, 1996).  

 

À partir dessas descobertas realizaram-se os estudos para diminuição do tempo de processo, 

sendo em 1929 desenvolvido o processo de Bonderização, que baseava-se no uso de soluções 

de ácido fosfórico e sais diácidos diversos contendo nitratos e compostos de cobre, permitindo 

a formação da camada de revestimento em intervalos de 1 a 5 minutos. Foi incluído, em 1933, 

em novas formulações de fosfato agentes oxidantes como nitrato, utilizados como acelerador, 

também com a finalidade de diminuir o tempo de fosfatização (NARAYANAN, 1996).  

Em 1937 o foco foi a técnica de fosfatização, sendo então utilizada somente por imersão até o 

desenvolvimento do processo pelo método de spray, com tempo de fosfatização de 60 a 90 
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segundos. Em 1960 foi realizada a operação do fosfato de zinco por spray em temperatura 

ambiente (NARAYANAN, 1996). 

 

Durante os últimos 30 anos, a pesquisa sobre fosfatização de metais foi concentrada na 

melhoria da qualidade, durabilidade, custo e estética. Estes requisitos são muito importantes 

para o consumidor, fazendo com que o processo de fosfatização tenda a adaptar-se ao 

desenvolvimento de novas técnicas e aos avanços dos materiais. Hoje as empresas também se 

preocupam em preservar os recursos naturais, adequando-se assim às normas ambientais, 

através da utilização de tensoativos biodegradáveis (desengraxante) e do processo de 

fosfatização orgânica, o qual não gera efluente e nem lamas (HENKEL, 2014). 

 

O processo de fosfatização é um tratamento de transformação de um metal em um óxido ou 

um sal metálico por meio da deposição de fosfato no substrato, devido a reações químicas que 

podem ocorrer pela imposição de corrente elétrica ou devido ao ataque do metal por um 

agente oxidante presente na solução seguindo basicamente as seguintes etapas: limpeza do 

substrato, enxágue, condicionamento do substrato, fosfatização, enxágue, secagem e proteção. 

O tipo do fosfato é determinado de acordo com a aplicação, podendo ser à base de ferro, zinco 

ou manganês (LORIN, 1974). 

 

Tendo em vista a escassa bibliografia sobre o processo de fosfatização de manganês, a 

empresa Vallourec & Sumitomo detectou a necessidade de iniciar o estudo da cinética de 

formação da camada de fosfato, de forma a verificar a influência do substrato na cinética de 

deposição do fosfato (obtenção das curvas de ganho de massa), utilizando o manganês como 

elemento fosfatizante. A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para o estudo 

morfológico da camada fosfatizada, de forma a obter a caracterização quanto à uniformidade 

e homogeneidade dos cristais.  

 

A partir dos resultados obtidos foi verificada a influência química e microestrutural do 

substrato na formação da camada de fosfato de manganês, contribuindo de forma positiva no 

que diz respeito ao processo de fosfatização para cada material, pois de acordo com as curvas 

gravimétricas, verificou-se que cada material possui um comportamento singular na formação 

da camada fosfatizada. 
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CAPÍTULO 2 – OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a cinética de formação da camada de fosfato de manganês em superfície de aços 

baixo carbono utilizado na indústria petrolífera. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Obter curvas gravimétricas do processo, utilizando o manganês como elemento fosfatizante, e 

caracterizar a morfologia da camada em função: 

 

i) da condição superficial do substrato no processo de fosfatização; 

ii) da composição química do substrato; 

iii) da influência do tratamento térmico do substrato (microestrutura). 
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CAPÍTULO 3- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. PROCESSO PRODUTIVO DE TUBOS SEM COSTURA 

 

3.1.1. TUBOS OCTG (OIL COUNTRY TUBULAR GOODS)  

 

Para atender a demanda de perfuração e extração de petróleo são produzidos tubos sem 

costura, com composições químicas, propriedades mecânicas e tolerâncias dimensionais 

atendendo as normas da API (American Petroleum Institute) (SILVA, 2009). 

 

Segundo Freitas (2007), os tubos OCTG são utilizados em poços de petróleo e gás na 

perfuração e na extração, e são classificados em três tipos: 

 

i) tubos de perfuração (Drilling) são utilizados para a perfuração de poços, sendo 

necessária resistência à abrasão, fadiga e corrosão-fadiga; 

ii) tubos de revestimento (Casing) são inseridos nas perfurações e assentados com 

cimento; 

iii) tubos de produção (Tubing) são posicionados dentro dos tubos de revestimento e 

utilizados para a extração de óleo e gás, assim como no transporte de fluidos 

hidráulicos para o acionamento de equipamentos. 

 

A norma API 5CT (Specification for Casing and Tubing) especifica as condições técnicas de 

entrega de tubos de aço destinados a revestimento (Casing) de poços de petróleo.  

 

Devido ao fato da exploração e produção de petróleo e gás acontecer em condições cada vez 

mais desafiadoras, com perfurações mais profundas e em regiões com condições geológicas 

complexas e elevadíssimas pressões, é necessária a fabricação de tubos com qualidades 

excepcionais e que transmitam total confiança (VALLOUREC & SUMITOMO, 2013). 
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3.1.2. FABRICAÇÃO DE TUBOS SEM COSTURA PARA INDÚSTRIA 

PETROLÍFERA 

 

A empresa Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil produz tubos sem costura em sua linha de 

laminação desde 2011. Neste processo são fabricados tubos de diâmetros de 168,3 mm até 

406,4 mm (6 5/8” a 16”). 

 

A matéria-prima, para confecção dos tubos sem costura provém de barras que são fabricadas 

na Aciaria, que em seguida são cortadas em blocos. Antes de iniciar o processo de laminação, 

os blocos são encaminhados ao forno rotativo, aquecidos a uma faixa de temperatura entre 

1050°C e 1270°C. O tempo de permanência dos blocos no forno depende do diâmetro e do 

tipo de aço utilizado. A figura 3.1 ilustra o processo de envio da matéria-prima para a 

laminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Esquema de fornecimento da matéria-prima para confecção de tubos sem costura  

 

O processo Mannesmann é o mais conhecido método para fabricação do tubo sem costura, 

sendo dividido nas seguintes etapas: 

 

 laminador perfurador; 

 laminador alongador; 

 forno de reaquecimento; 

 laminador calibrador. 
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O laminador perfurador é utilizado para perfurar os blocos previamente aquecidos no forno 

rotativo. Esse laminador é composto por cilindros, produzindo tensões trativas no centro do 

bloco ao mesmo tempo em que este é empurrado contra uma ponta. Duas guias posicionadas a 

90º do par de cilindros auxiliam no posicionamento correto do bloco em relação ao cilindro e 

a ponta. O diâmetro e a espessura de parede da lupa nesse laminador dependem do diâmetro e 

posicionamento da ponta, abertura dos cilindros e abertura das guias. O laminador perfurador 

gera como produto uma lupa, que é encaminhada para o laminador alongador de lupas. 

 

A lupa passa pelo laminador alongador, que possui cadeiras de laminação subsequentes com a 

finalidade de trabalhar o diâmetro externo pelos passes de laminação intermediários. Para o 

processo de conformação interna da parede do tubo utiliza-se um mandril que determina a 

parede interna e que padroniza o diâmetro externo da lupa para o laminador alongador.  

 

A lupa passa pelo forno de reaquecimento, seguindo para o laminador calibrador, que não 

possui ferramenta interna, mas é capaz de ajustar a espessura da parede. Após a passagem 

pelo laminador calibrador a lupa apresenta-se como um tubo com dimensões definitivas de 

diâmetro externo e espessura de parede, sendo enviado para a linha de corte para adequação 

do comprimento. A figura 3.2 exemplifica o processo descrito de laminação. 

 

 
Figura 3.2 – Etapas do processo de laminação de tubos sem costura (Processo Mannesmann) 
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Após a laminação dos tubos sem costura, os tubos são tratados termicamente atendendo à 

grande demanda do mercado OCTG por tubos casing para exploração e produção de petróleo 

e gás.  

 

Para melhorar o desempenho de alguns tipos de aços, após o processamento termomecânico, 

podem ser aplicados tratamentos térmicos adicionais, tais como têmpera e revenimento. A 

têmpera consiste no resfriamento rápido do aço, de uma temperatura superior à da linha Ac3 

para aço hipoeutetóides e acima de Ac1 para aços hipereutetóides, em um meio como óleo, 

água, salmoura ou mesmo ar (para aços muito ligados). O objetivo da têmpera é a obtenção da 

estrutura martensítica, aumentando o limite de resistência à tração do aço e também a sua 

dureza. Em contrapartida, resulta também na redução da ductilidade, tenacidade e aumento de 

tensões internas. Tais inconvenientes são atenuados ou eliminados pelo tratamento de 

revenimento. O revenimento é o tratamento térmico que normalmente acompanha a têmpera, 

com a finalidade de aliviar ou remover as tensões internas, corrigir a excessiva dureza e 

fragilidade do material aumentando sua ductilidade e resistência ao choque (COLPAERT, 

2008). 

 

Conforme especificação API, os graus dos aços são obtidos após o processo de laminação e 

tratamento térmico, os quais se referem às propriedades mecânicas obtidas no produto final.  

 

A última etapa do processo consiste no rosqueamento PIN (macho) e BOX (fêmea). Uma 

conexão rosqueada API consiste de dois membros, um tubo denominado PIN e uma luva 

denominada BOX. Dois tubos são conectados juntos por meio de uma luva, que é um pequeno 

segmento de tubo com um diâmetro maior que os dois tubos a serem conectados, conforme 

figura 3.3. 

 

O acoplamento entre PIN e BOX deve possuir as seguintes propriedades: 

 estanqueidade; 

 resistência mecânica compatível com as solicitações; 

 dimensões compatíveis com operações futuras; 

 resistência à corrosão e a abrasão; 

 facilidade de conexão devido ao fosfato atuar como lubrificante. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.3 – Exemplos de conexões (a) PIN (b) BOX  
 

As partes PIN e BOX são fosfatizadas durante o processo e acopladas, para posterior envio ao 

cliente, conforme figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4 – Acoplamento dos tubos (PIN) e luvas (BOX) 
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3.2. O PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO 

 

O processo de fosfatização consiste em formar uma barreira inorgânica e insolúvel no meio 

aquoso, contínua entre o substrato e o meio que estará exposto. Nas condições de serviço esta 

barreira deve atender as seguintes exigências (FURTADO, 1981): 

 ser aderente ao substrato; 

 apresentar espessura da camada adequada ao uso do material; 

 resistir ao ambiente corrosivo; 

 agir como lubrificante com a finalidade de garantir o rosqueamento da conexão com o 

tubo. 

 

Em geral, a sequência de fosfatização é composta por seis operações, como indicado no 

diagrama de fluxo da figura 3.5.  

 

 
Figura 3.5 – Etapas do processo de fosfatização (FURTADO, 1981) 

 

3.2.1. PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO 

 

A preparação do substrato é fundamental para obtenção de uma camada de fosfato durável, 

aderente e uniforme. Para que a limpeza seja eficaz, a escolha do desengraxante é de suma 

importância, bem como a concentração a ser utilizada. O agente de limpeza ideal deve ser 

capaz de remover todos os contaminantes a partir da superfície e de impedir que as impurezas 

tornem a depositar no substrato ou que ocorra a formação de outra reação prejudicial ao 

produto (KRIPPS,1987).  

 

Basicamente dois tipos de desengraxantes são utilizados na indústria de tratamento de 

superfície (KRIPPS,1987): 

 solventes orgânicos; 

 desengraxantes alcalinos. 

 

(1) 
Desengraxante 

(2) 
Enxágues 

(3) 
Refinador 

(4) 
Fosfatização 

(5) 
Enxágues 

(6) 
Secagem 
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A escolha entre estes dois tipos deve levar em consideração o tipo de óleos ou graxas 

existentes na superfície do item a ser processado. Atualmente, a maioria dos metais utilizados 

na indústria é coberta por um filme de óleo para conferir proteção contra corrosão durante 

armazenamento e transporte. Outro tipo de óleo que pode estar presente na superfície dos 

metais são os lubrificantes utilizados para corte, podendo requerer o uso de desengraxantes 

alcalinos fortes (KRIPPS,1987). 

 

A limpeza com desengraxante alcalino fornece uma solução econômica para remoção de 

gorduras, óleos e graxas. Os produtos de limpeza alcalina são particularmente eficientes 

quando usados a quente. Os desengraxantes alcalinos podem ser utilizados por imersão ou 

aspersão, e tradicionalmente são utilizados a temperaturas entre 45°C a 60°C. A formulação 

dos desengraxantes é variável, sendo dependente dos seguintes fatores (ROBERTS, 1968): 

 do grau de impurezas presentes na superfície; 

 do método de aplicação, se imersão ou aspersão. Um desengraxante que será aplicado 

por aspersão tem, normalmente, menor quantidade de surfactantes (surfactantes têm 

como função melhorar o molhamento do substrato a ser tratado.); 

 da temperatura de aplicação. Quanto maior a temperatura, menor o tempo de atuação. 

Atualmente existe formulação que permite o uso de desengraxantes alcalinos a 

temperaturas mais baixas (25°C a 40°C). O uso de temperaturas mais baixas foi 

possível devido ao desenvolvimento de novos tipos de surfactantes.  

 

Devido ao baixo custo dos desengraxantes alcalinos, normalmente estes são descartados 

quando ficam saturados com óleos ou graxas. No entanto, é possível a remoção das partículas 

por ultrafiltração contínua. Adotando esta prática juntamente com a análise periódica seguida 

de reforço, é possível utilizar o desengraxante por períodos muito longos. A limpeza com 

solventes é a maneira mais simples de desengraxamento. Ela pode ser realizada por imersão, 

aspersão, vapor ou manualmente por esfregamento com panos embebidos com o solvente. 

Apesar desta versatilidade, seu uso tem sido cada vez menos frequente, devido às leis que 

restringem o uso de produtos que possam emanar compostos voláteis agressivos ao meio 

ambiente e à saúde do homem. A maioria dos solventes orgânicos são tóxicos, voláteis e 

inflamáveis (FREEMAN, 1988). 
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O enxágue pós-limpeza alcalina retira o desengraxante aderido ao substrato e impede o arraste 

dos produtos químicos utilizados na etapa anterior, que pode contaminar o processo 

subsequente. O enxágue é normalmente feito por imersão em um tanque em que é mantido 

um fluxo de água contínuo por meio da adição de água limpa e descarte da água em processo. 

Durante a imersão, recomenda-se que algum tipo de agitação seja mantida para melhorar a 

eficiência da lavagem, podendo ser feita em múltiplos estágios: um mesmo volume de água 

distribuído em dois ou três tanques em contra corrente propicia numa melhor limpeza do que 

o mesmo volume concentrado num único tanque (BIBIKOFF, 1985). 

 

O controle da água de enxágue é recomendado ser feito com condutivímetros. A 

condutividade é uma expressão numérica da capacidade de a água conduzir corrente elétrica. 

Depende das concentrações iônicas e da temperatura, e indica a quantidade de sais existentes 

na água. Fornece também indicação das modificações na composição da água, especialmente 

na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma indicação das quantidades relativas 

dos componentes. À medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade da 

água aumenta. Os sais dissolvidos e ionizados presentes na água transformam-na num 

eletrólito capaz de conduzir corrente elétrica. Como há uma relação de proporcionalidade 

entre o teor de sais dissolvidos e a condutividade elétrica, pode-se estimar o teor de sais pela 

sua condutividade (CETESB, 2007). 

  

3.2.2. PRÉ-FOSFATIZAÇÃO - REFINAMENTO DO GRÃO  

 

O estágio de refinamento de grão, também chamado de condicionamento ou ativação, faz 

parte dos processos de obtenção de camadas à base de fosfato de zinco e de manganês e 

precede imediatamente o de fosfatização, sem interposição de lavagem (FREEMAN, 1988).  

 

As soluções mais utilizadas neste estágio para obtenção de camadas a base de fosfato de zinco 

são soluções levemente alcalinas contendo compostos de titânio. As partículas de titânio, que 

se encontram na forma de colóides, são atraídas eletrostaticamente pelas zonas catódicas da 

superfície do substrato constituindo núcleos ativos para a formação de cristais de fosfato 

(DEBNATH et all, 1989). 
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O fosfato de manganês se deposita mecanicamente sobre o substrato e as partículas 

depositadas agem como núcleos para a formação da camada de fosfatos. Quanto mais sítios 

ativos estiverem presentes na superfície do substrato maior será a velocidade de nucleação de 

cristais de fosfato, fato que determinará a obtenção de cristais finos e uniformes. Sítios ativos 

são locais em que os átomos metálicos estão num estado mais elevado de energia, tais como 

os átomos dos contornos de grão, átomos de regiões que sofreram distorções causadas pela 

presença de inclusões metálicas ou não-metálicas, átomos de regiões com tensões residuais de 

tração. Com a quantidade reduzida de sítios haverá formação de poucos núcleos. Assim, os 

cristais crescerão a partir desses núcleos, e o crescimento cessará quando o substrato for 

coberto, fato que ocorrerá quando os cristais se tocarem. Como consequência, a massa de 

fosfato por unidade de área será elevada. A figura 3.6 ilustra a situação (BIESTEK & 

WEBER, 1976).  

 

 
Figura 3.6 – Representação esquemática da formação de cristais grandes devido à presença de 

poucos sítios ativos na superfície de um substrato (BIESTEK & WEBER, 1976) 
 

A eficiência desta ativação depende da estrutura cristalina das partículas de fosfato de 

manganês mantidas em suspensão através de agitação eficiente. Quando se utilizam partículas 

de hureaulita cristalina os resultados são melhores. Tem-se ainda a influência do tamanho das 

partículas. Quanto menores as partículas, maior é a capacidade de ativação. Na prática, 

utilizam-se suspensões com concentração entre 1g/L a 2g/L, com agitação contínua 

(RAUSCH, 1990).  
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Ao contrário, quando na superfície de um substrato existir grande quantidade de sítios ativos, 

haverá a formação de muitos núcleos, os quais se tocarão antes de crescerem, o que 

determinará a formação de camadas finas e de cristais finos, conforme figura 3.7 (BIESTEK 

& WEBER, 1976).  

 

 
Figura 3.7 – Representação esquemática da formação de cristais pequenos devido à presença 

de muitos sítios ativos na superfície de um substrato (BIESTEK & WEBER, 1976) 
 

3.2.3. FOSFATIZAÇÃO 

 

A fosfatização é um processo químico de deposição de cristais que consiste em dois principais 

eventos, a nucleação e o crescimento dos cristais. A velocidade de formação dos cristais de 

fosfato depende do número de núcleos formados e da velocidade de crescimento desses 

núcleos. Os fatores que influenciam a velocidade de formação dos cristais são composição 

química e microestrutural do substrato, preparação da superfície, composição química do 

banho de fosfato e controle do processo (tempo e temperatura). Os metais normalmente 

usados no processo de fosfatização são (BANCKZEC et all; 2006): 

 

i) fosfato de ferro, obtendo camada cristalina à partir de banhos contendo ácido fosfórico 

e fosfato diácido ferroso, constituídas principalmente de Fe5H2(PO4)4 . 4H2O 

(hureaulita), e formação da camada relativamente espessa (> 5 g/m²). Estas camadas 

são utilizadas, quase que exclusivamente, com aplicação de óleo ou graxa destinando-

se à proteção contra corrosão. As vantagens do uso do fosfato de ferro são baixo custo, 

facilidade de controle do banho e, no caso de utilizar detergentes em sua composição, 
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dispensam duas etapas de pré-tratamento (desengraxamento e lavagem) (METALS 

HANDBOOK, 1987). 

ii) fosfato de zinco é formulado basicamente a partir de banhos contendo ácido fosfórico 

e fosfato diácido de zinco, possuindo a vantagem de poder ser aplicado por imersão ou 

por aspersão. Uma das desvantagens destas camadas é a sua baixa resistência a alta 

temperatura. As camadas cristalinas a base de fosfato de zinco perdem as águas de 

hidratação quando aquecidas à temperatura relativamente baixas (METALS 

HANDBOOK, 1987). 

iii) fosfato de manganês também é formulado basicamente a partir de banhos contendo 

ácido fosfórico e fosfato diácido, mas nesse caso utiliza-se o manganês. Uma 

vantagem das camadas deste tipo é a resistência a altas temperaturas. Podem ser 

aquecidas até 200°C sem perder suas propriedades. O uso do fosfato de manganês 

apresenta a desvantagem de a camada ser obtida somente por imersão, a temperaturas 

elevadas (85°C a 95°C). São utilizadas, quase que exclusivamente, quando o requisito 

é resistência à abrasão e ao desgaste, e para resistência à corrosão após aplicação de 

óleo ou graxa. (MURPHY, 1971).  

 

3.2.3.1. QUÍMICA DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO 

 

O ácido fosfórico é um triácido, visto que possui três hidrogênios dissociáveis. As constantes 

de dissociação de cada um destes hidrogênios são dadas na tabela III.1 (MACHU, 1968). 

 
Tabela III.1 - Constantes de dissociação dos hidrogênios do ácido fosfórico (MACHU, 1968) 

1° hidrogênio:  H3PO4   ↔  H+  +  H2PO4
-1 K = 7,5.10-3   (a 25°C ) 

2° hidrogênio:  H2PO4
-  ↔   H+  +  HPO4

-2            K = 6,2.10-8   (a 25°C ) 

3° hidrogênio:  HPO4
--  ↔   H+  +  PO4

-3 K = 4,8.10-13  (a 25°C ) 

 

Pelas constantes de dissociação, pode-se verificar que o primeiro hidrogênio é fortemente 

dissociável (alto valor de K); o segundo hidrogênio é fracamente dissociável (valor 

intermediário de K) e o terceiro hidrogênio é dificilmente dissociável (baixo valor de K). 

Cada um destes hidrogênios pode ser substituído por íons metálicos dando origem a diferentes 

sais metálicos (MACHU, 1968). 
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Os fosfatos de metais bivalentes, porém monoácidos são fracamente solúveis, com exceção do 

fosfato monoácido de zinco que é solúvel. Os fosfatos terciários dos mesmos íons metálicos 

bivalentes são fortemente insolúveis. Quando se tem em solução um fosfato metálico 

bivalente solúvel (portanto fosfato diácido) um aumento da diluição ou um aumento da 

temperatura ou um aumento do pH determinam a transformação dos fosfatos primários em 

secundários e a transformação dos fosfatos secundários em terciários. O primeiro estágio do 

processo de fosfatização consiste em imergir o metal no banho fosfatizante, obtendo um 

ataque ácido ao substrato, devido à presença de íons H+ (acidez livre). Com a utilização do 

ácido fosfórico como solução e o aço como substrato, obtém-se a reação onde o ácido 

fosfórico atua como agente corrosivo, formando o fosfato primário do metal (solúvel) 

(GENTIL, 2011):  

 

Fe2(s) + 2H3PO4(aq) → Fe(H2 PO4)2(aq)
 + H2(g)           (3.1) 

 

O parâmetro responsável pelo ataque do substrato durante o processo de fosfatização é a 

acidez livre, que é controlada por titulação, utilizando a solução fosfatizante com hidróxido de 

sódio padronizado. No caso da acidez livre, a titulação é feita até se obter pH em torno de 4. 

O resultado obtido indica o quanto de ácido fosfórico dissociado se tem no banho, conforme 

descrito na seguinte reação (SCISLOWSKI, 1990): 

  

H3PO4 (aq) → 3H+ (l)  +  PO4
2− (aq)           (3.2)  

 

Na ausência do ácido livre, variações na composição e/ou condições de operação causam a 

transformação do fosfato diácido em monoácido e/ou neutro, que ocorre não só na superfície 

metálica, mas de forma generalizada com precipitação maciça de fosfatos insolúveis em todo 

o banho. Na presença de ácido livre, tais variações não são suficientes para deslocar a reação 

de formação de fosfatos diácidos em fosfatos monoácidos e em fosfatos neutros. O segundo 

estágio ocorre na medida em que o pH na interface metal/banho vai aumentando, ou seja, a 

partir do momento que os íons H+ são consumidos pela formação de gás hidrogênio. Nesta 

etapa, ocorre a formação do fosfato secundário, que se transforma em terciário. Esse último 

composto é insolúvel e, desta forma, acaba se precipitando na superfície do metal formando a 

camada fosfatizada (BIESTEK & WEBER, 1976). 
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A formação da camada de fosfato é controlada pela acidez total, sendo definida como a 

quantidade total de íons fosfato presentes no banho, na forma de íons fosfato (𝑃𝑂43−), na 

forma de fosfato ácido (𝐻𝑃𝑂42−) ou na forma de fosfato diácido (𝐻2𝑃𝑂4−) (CAVANAGH e 

CAVANAGH, 1991).  

 

As reações químicas que ocorrem no processo de fosfatização estão descritas abaixo, 

utilizando o zinco como elemento fosfatizante: 

Etapa 1: reação do metal-base com íons 𝐻+  presentes no banho, fazendo com que o pH da 

interface seja aumentado, formando o composto ZnHPO4 , que é solúvel, conforme equação 

3.3 (BIESTEK e WEBER, 1976). 

 

Zn(H2PO4)2(aq) + Fe(aq)
2+   

 
⇔ FeHPO4(aq)

 +  ZnHPO4(aq)
 +  2H (l)

1+      (3.3) 

 

Etapa 2: com pH em torno de 4-5, forma-se Zn3(PO4)2, que é insolúvel, sendo depositado sob 

a forma de cristais. 

 

Zn(H2PO4)2(aq) + Fe(aq)
2+   

 
⇔ FeZn(HPO4

 )2(aq)  + 2H(l)
1+    (3.4) 

Zn(H2PO4)2(aq) 
  
⇔ ZnHPO4(aq)

  + H3PO4(aq)    (3.5) 

3ZnHPO4(aq)
  
⇔ Zn3(PO4)2(aq)

  + H3PO4(aq)    (3.6) 

3Zn(H2PO4)2(aq)
  
⇔ Zn3(PO4)2(s)

  + 4H3PO4(aq)    (3.7) 

 

Com o estudo da técnica de fosfatização detectou-se substâncias que deslocam o equilíbrio 

químico no sentido favorável. Essas substâncias são denominadas agentes aceleradores, 

podendo ser oxidantes ou redutores. No caso do fosfato de manganês, é utilizado o acelerador 

oxidante constituído de ácido nítrico (HNO3), que atua sobre o hidrogênio formado na 

superfície metálica, impedindo que o hidrogênio forme uma película gasosa isolante, 

transformando-o em água. Conjuntamente, oxida o excesso de íons Fe2+ a Fe3+ que passa à 

solução, evitando a concentração de Fe2+  que tende a interromper o processo de fosfatização. 

Nem todo Fe2+  é oxidado à Fe3+ , sendo então depositado no tanque sob a forma de lama 

(GERBHARDT, 1966). A figura 3.8 exemplifica o processo químico de fosfatização. 
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Figura 3.8. Desenho esquemático do processo químico de fosfatização (GERBHARDT, 1966) 

 

O ataque do banho da solução fosfatizante depende da razão de equilíbrio da acidez total e 

acidez livre. O equilíbrio deve ser feito de forma que o ataque ao substrato e a deposição da 

hureaulita favoreçam a formação e crescimento dos grãos de fosfato. A razão é medida a 

partir dos valores de acidez total e acidez livre (SCISLOWSKI, 1990): 

 

R = 
Acidez total
Acidez livre

     (3.8) 

 

Sem acidez livre, não é possível operar um banho de fosfato, porém a concentração desta 

precisa ser controlada para estar dentro do estabelecido pelo formulador. A seguir, serão 

apresentados os problemas que podem surgir quando a acidez livre de um banho de 

fosfatização for baixa, alta e muito alta (SCISLOWSKI, 1990; NARAYANAN,1996):  

 

i) acidez livre baixa: o ataque do metal será insuficiente, o que significa que na interface 

metal/banho haverá baixa concentração de íons de ferro. Nestas condições, haverá a 

formação da camada fosfatizada, porém essa camada não possuirá aderência ao 

substrato. 

ii) acidez livre alta: o banho funcionará como um decapante e dissolverá uma grande 

quantidade de ferro sem atingir as condições necessárias para a precipitação dos 
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fosfatos insolúveis, nem mesmo na interface metal/banho. Nestas condições, a camada 

fosfatizada pode não estar fechada ou até mesmo não se formar. A Figura 3.9 ilustra o 

que foi verificado. Nesta figura é apresentada a massa da camada fosfatizada e a 

quantidade de ferro dissolvido em função da relação acidez livre/acidez total, durante 

a fosfatização do aço. Evidenciou-se que para valores baixos de acidez livre, a massa 

da camada fosfatizada é elevada e que para valores elevados de acidez livre, a ação 

decapante do banho é elevada. 

 

 
Figura 3.9 - Massa da camada fosfatizada e ataque pelo ácido em função da acidez 

livre/acidez total durante a fosfatização do aço (RAUSCH, 1990) 
 
 

3.2.3.2. CINÉTICA DE FORMAÇÃO DA CAMADA DE FOSFATO 

 

A cinética do processo de fosfatização revela as etapas envolvidas durante a formação da 

camada e a velocidade de formação. A forma comumente utilizada para estudar a cinética da 

formação de fosfato é o método gravimétrico, o qual determina a quantidade de fosfato 

depositado por unidade de tempo. Estudos sobre a cinética de fosfatização indicam que 

existem quatro fases distintas na formação de revestimento, conforme figura 3.10, sendo elas 

(GEBHART, 1966): 

i) fase de indução (α); 
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ii) início do crescimento da camada (β); 

iii) fase de crescimento exponencial (γ); 

iv) fase do aumento linear do crescimento da camada (δ). 

 

Durante o período de indução, a película de óxido sobre a superfície restante, mesmo após a 

limpeza, é removida. Quando o crescimento da camada inicia, os primeiros núcleos são 

formados e a taxa de nucleação aumenta rapidamente com o tempo. Isto, no entanto, depende 

consideravelmente das condições da superfície, dos processos de pré-tratamento adotados e 

dos agentes oxidantes presentes no banho de fosfatização (GEBHART, 1966). 

 

 
Figura 3.10 -  Determinação dos estágios de formação da camada de fosfato  

(GEBHART, 1966) 
 

Para estudar as constantes de equilíbrio, considera-se novamente um banho de fosfatização 

contendo ácido fosfórico diluído e fosfato diácido de zinco. Quando uma peça de aço é imersa 

neste banho, as seguintes reações podem ocorrer na interface metal/banho. Para efeito de 

simplificação, a reação 3.7 foi considerada para obtenção da constante de equilíbrio, dada por 

(GEBHART, 1966): 

K= [Zn3(PO4)2(s)].[H3PO4(aq)] 
[Zn(H2PO4)2(aq)]3

4
                            (3.9) 
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O segundo termo do numerador desta equação é a acidez livre do banho de fosfatização de 

zinco. Já o denominador pode ser escrito em termos da acidez total da seguinte maneira: 

[Zn(H2PO4)2(aq)] = acidez total − acidez livre           (3.10) 

 

Substituindo a equação 3.10 na equação 3.9 obtem-se a concentração do fosfato de zinco em 

função da acidez livre e acidez total, conforme equação 3.11: 

[Zn3(PO4)2(s)] = K.  acidez total−acidez livre   
acidez livre   

                (3.11) 

 

A constante K varia com a natureza do íon metálico do fosfato diácido e neutro, da 

temperatura e do pH do banho. Quanto maior é o valor de K, maior será a velocidade de 

formação dos fosfatos insolúveis em água, constituintes da camada fosfatizada, como 

mostrado na tabela III.2 (GEBHART, 1966). 

 

Tabela III.2 - Valores da constante K em função do íon metálico (GEBHART, 1966) 
Íon férrico (Fe3+) → K = 290 

Íon de zinco(Zn2+) → K = 0,71 

Íon de manganês (Mn2+) → K = 0,04 

Íon ferroso (Fe2+) → K = 0,0013 

 

Pelos valores de K pode-se concluir que (GEBHART, 1966): 

 Para a mesma concentração e temperatura, o fosfato do íon metálico com maior valor 

de K, íon férrico, será o primeiro a formar. Em seguida forma-se o fosfato de zinco, 

fosfato de manganês e finalmente pelo fosfato ferroso; 

 Num banho contendo fosfato de zinco, a quantidade de ácido fosfórico livre é maior 

do que a de um banho de fosfato de manganês ou fosfato de ferro e, portanto o pH dos 

banhos de fosfato de zinco é menor do que o pH de banhos de fosfato de manganês ou 

de ferro; 

 Quando se tem um fosfato diácido férrico num banho de fosfatização, este se 

transforma rapidamente em fosfato férrico neutro, pois o valor de K é muito elevado 

(290). De fato, nos banhos de fosfatização, adicionam-se substâncias para oxidar os 

íons ferrosos (Fe2+) em férricos (Fe3+), sendo insolúvel e precipitando em forma de 

lama. 
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3.2.3.3. INFLUÊNCIA DOS ÍONS FERROSOS  

 
A concentração de íons ferrosos no banho de fosfatização a base de zinco ou a base de fosfato 

de manganês é um parâmetro muito importante, pois influencia diretamente na formação dos 

constituintes da camada de fosfato.  No caso de banhos a base de fosfato de zinco, quando a 

concentração de íons ferrosos é muito baixa, a camada será rica em hopeíta 

Zn3(PO4)(aq).4H2O(l). Esta camada é pouco resistente a meios alcalinos e apresenta 

desempenho insatisfatório quando utilizado como base de pintura. À medida que a 

concentração de íons ferrosos no banho aumenta, a camada fosfatizada vai ficando também 

rica em fosfofilita FeZn2(PO4)2(aq).4H2O(l). Assim, quando a concentração de íons ferrosos é 

adequada, a camada fosfatizada será formada por hopeíta e fosfofilita. Este tipo de camada é a 

desejada. A presença de pequenas quantidades de íons de ferro na camada diminui a 

porosidade e aumenta a resistência à corrosão (FREEMAN, 1988). 

 

Quando o teor de íons ferrosos torna-se muito elevada, o efeito benéfico é revertido. A 

camada fosfatizada fica cada vez mais rica em ferro até ser constituída quase que 

exclusivamente por fosfofilita. Como consequência tem-se: 

 diminuição da resistência à corrosão da camada obtida (NARAYANAN, 1996); 

 formação de camadas fosfatizadas não-uniformes e não-microcristalinas (BIBIKOFF , 

1985); 

 alteração nas características do banho tornando o controle mais difícil (FREEMAN, 

1988); 

 inibição da formação da camada fosfatizada (METALS HANDBOOK , 1987).  

 

Já um banho de fosfatização novo não contém os íons ferrosos e nem os íons férricos. Assim, 

inicialmente haverá uma forte tendência para o enriquecimento do banho com estes íons. Uma 

boa parte dos íons ferrosos produzidos vai para o banho e não para a formação das camadas 

fosfatizadas. À medida que o banho vai enriquecendo em íons de ferro, as reações de 

formação das camadas fosfatizadas vão prevalecendo e o banho começa a operar dentro dos 

padrões requeridos (FREEMAN,1988).  
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Uma vez adicionados íons ferrosos a um banho novo, espera-se que, dentro das condições 

operacionais normais, o teor de íons ferrosos mantenha-se constante. Porém, na prática, 

muitas vezes ocorre aumento excessivo destes íons o que também é prejudicial. Este aumento 

pode ocorrer devido aos seguintes fatores (SCISLOWSKI, 1988): 

 temperatura abaixo da faixa especificada pelo fornecedor do processo. Nestas 

condições, a velocidade de formação da camada fosfatizada diminui e a superfície do 

substrato fica mais tempo exposta ao efeito decapante do banho; 

 relação elevada entre área fosfatizada e volume do banho. A velocidade de formação 

da camada fosfatizada aumenta, favorecendo o ataque excessivo no substrato. 

 

3.2.3.4. EFEITOS DO TEMPO E TEMPERATURA  

 

No processo de fosfatização deve-se imergir o metal no banho pelo tempo necessário para a 

formação completa da camada de fosfato. Tempos menores determinam a obtenção de 

camadas incompletas e tempos maiores não acarretarão aumento da camada, porém 

determinarão um aumento do tamanho de grão ou a dissolução e formação da camada 

(PANOSSIAN, 2006). 

 

A temperatura tem uma influência marcante nos processos de fosfatização. Sobre esta 

influência pode-se dizer: 

 temperaturas elevadas favorecem a precipitação de fosfatos terciários e, portanto, 

proporcionam a formação de camadas de cristais grandes (METALS HANDBOOK , 

1987).  

 temperaturas baixas diminuem a formação de fosfatos insolúveis (portanto o tempo de 

formação da camada de fosfato será maior) e favorecem a obtenção de camadas finas e 

de cristais finos. Em temperaturas excessivamente baixas (fora da faixa recomendada 

pelo fornecedor do banho), a camada fosfatizada poderá ser muito fina ou mesmo 

inexistente (METALS HANDBOOK, 1987); 

 o aumento da temperatura determina aumento da quantidade de lama, devido ao 

aumento da acidez livre, acarretando em maior ataque ao substrato resultando em 

maior quantidade de íons de ferro no banho (PANOSSIAN, 2006). 
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 as temperaturas de operação de banhos aplicados por aspersão são, em geral, menores 

do que as dos banhos aplicados por imersão, visto que na aplicação por aspersão tem-

se maior perda de calor o que dificulta a manutenção do banho a temperaturas 

elevadas (PANOSSIAN, 2006).  

 

3.3. PROPRIEDADES DAS CAMADAS DE FOSFATO 

 
A composição das camadas fosfatizadas depende fundamentalmente dos seguintes fatores 

(PANOSSIAN, 2006): 

 da composição do banho de fosfatização;  

 do tipo de substrato. 

 

A tabela III.3 apresenta a composição de diferentes camadas fosfatizadas, obtidas sobre 

metais ferrosos. Os compostos apresentados são os mais importantes e formam-se em 

condições adequadas do processo de fosfatização. Outros compostos podem ser encontrados 

em quantidades muito baixas ou formadas em condições não adequadas (PANOSSIAN, 

2006). 

 
Tabela III.3 - Composição de diferentes camadas fosfatizadas (PANOSSIAN, 2006). 
Composto Fórmula molecular Principais características 

Fosfofilita Zn2(Fe+2, Mn)(PO4)2.4H2O 
Coloração: verde azulado ou incolor, altamente resistente 
a álcalis. Densidade 3,13 g/cm3. Dureza 3 a 4 na escala de 
dureza Mohs. 

Hopeíta Zn3(PO4)2.4H2O 

Coloração branca. Pouco resistente a álcalis. A 100°C 
este composto perde duas moléculas de água e a 190°C 
perde mais de uma molécula de água de hidratação. 
Densidade 3,04 g/cm3. Dureza 2,5 a 3 na escala de dureza 
Mohs. 

Vivianita Fe3(PO4)2.8H2O 

São altamente dicróicos (capacidade de apresentar várias 
tonalidades dependendo da luz incidente). Assim, podem 
apresentar coloração incolor, verde azulado ou violeta. 
Densidade 2,71 g/cm3. Dureza 2 na escala de dureza 
Mohs. 

Hureaulita Mn5(H3PO4)2(PO4)2.4H2O 
Coloração acinzentada. Densidade 3,175 g/cm3. Dureza 5 

na escala de dureza Mohs. 
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3.3.1. FATORES QUE INFLUENCIAM NAS PROPRIEDADES DA CAMADA 
 

3.3.1.1. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO SUBSTRATO 

 

A presença de elementos de liga e sua natureza química influencia no grau de fosfatização do 

substrato. Aços com pequenas quantidades de metais mais nobres como o cromo, níquel, 

molibdênio e vanádio podem ser fosfatizados sem muita dificuldade. No entanto, se a 

concentração destes elementos ultrapassar determinados limites, o aço irá encontrar 

diminuição na intensidade de ataque de ácido, resultando na formação de um revestimento 

pobre (SATO et al, 1989). 

 

Aços de baixo carbono são fosfatizados facilmente e produzem revestimentos de qualidade 

superior. Com o aumento do teor de carbono, a velocidade de fosfatização torna-se mais lenta 

e os cristais resultantes são maiores. (WIEDERHOLT, 1965).  

 

A dificuldade de se fosfatizar aços com teores elevados de elementos de liga está relacionado 

com a passivação destes metais. A presença de óxido protetor na superfície destes aços 

impede ou inibe o ataque pelo banho de fosfatização. Isto determina a nucleação de poucos 

cristais. Camadas assim formadas possuem granulação grosseira e são abertas (RAUSCH, 

1990). 

 

3.3.1.2. ESTRUTURA E MICROESTRUTURA DO SUBSTRATO 

 

A rugosidade possui grande influência sobre a formação da camada de fosfato. Quanto maior 

a rugosidade do substrato, maior quantidade de fosfato depositado por unidade de área em 

menor tempo de tratamento. (GHALI, 1968). 

Se a superfície do metal possui um maior número de fissuras, haverá um aumento do ataque 

ácido durante fosfatização, resultando em boa ancoragem do revestimento.  

(NARAYANAN, 2005). 

 

A alteração da estrutura do substrato através dos tratamentos térmicos também tem grande 

influência no processo de formação da camada de fosfato, podendo causar a formação de 

fases heterogêneas que, geralmente, alteram o tamanho do grão. Uma vez que o ataque inicial 
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do metal durante a fosfatização ocorre preferencialmente nas regiões de maior energia (ex: 

contornos de grão), este se torna um importante fator de influência na formação da camada de 

fosfato (USULLI et all, 1991). 

 

Os microconstituintes do substrato exercem alterações na cinética de formação da camada 

fosfatizada, sendo algumas delas descritas abaixo:  

 os cristais de fosfato serão tanto maiores quanto mais elevada for a quantidade de 

perlita presente no aço, pois a perlita inibe a nucleação de cristais de fosfato 

(RAUSCH, 1990).  

 a presença dos cristais de ferrita na microestrutura favorece o ataque do metal 

(LORIN, 1974). 
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CAPÍTULO 4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A seguir serão apresentados os materiais e os métodos que foram utilizados no estudo da 

cinética de formação da camada de fosfato de manganês. Para facilitar a compreensão das 

condições analisadas durante a execução da metodologia proposta, elaborou-se o diagrama 

abaixo (figura 4.1), que resume as condições dos materiais estudados. 

 

 
Figura 4.1 – Diagrama esquemático dos materiais utilizados e condições de fornecimento 

 

Os materiais de estudo foram fosfatizados para obtenção das curvas de ganho de massa, 

conforme metodologia esquematizada na figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2 – Metodologia do processo de obtenção das curvas gravimétricas 

* Os corpos de prova do processo de fosfatização serão denominados cupons. 
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4.1. AÇOS 

 
Os materiais utilizados para os ensaios (tabela IV.1) são aços com composição química e grau 

especificados pela norma American Petroleum Institute Specification for Casing and Tubing, 

API 5CT. 

 
Tabela IV.1- Composição química (% em peso especificada) dos aços utilizados  
Materiais Limites C Si Mn P S Cu Cr Mo Ni Al Ti V N B Nb Sn As Ca 

AÇO A 
Mín 0,38 0,15 1,35 - - - - - - 0,005 - - - - - - - - 

Max 0,41 0,3 1,45 0,02 0,02 0,2 0,2 0,08 0,2 0,02 0,008 0,02 0,008 0,0005 0,01 0,02 - 0,004 

AÇO B 
Mín 0,25 0,15 0,8 - - - 0,9 0,4 - 0,02 - - - - - - - - 

Max 0,29 0,3 1 0,015 0,005 0,2 1,05 0,45 0,2 0,035 0,01 0,03 0,012 - 0,01 0,02 0,03 - 

AÇO C 
Mín 0,23 0,15 0,45 - - - 0,9 0,25 - 0,025 0,01 - - 0,001 0,015 - - - 

Max 0,26 0,3 0,6 0,015 0,005 0,15 1 0,33 0,15 0,04 0,02 0,01 0,007 0,002 0,03 0,02 0,03 - 

 

4.2. TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 
Os aços escolhidos para os ensaios foram submetidos a diferentes tratamentos térmicos e 

denominados pelos seus respectivos graus.  

 
O grau de aço K55 foi obtido por meio da austenitização à temperatura de 915°C e tratamento 

térmico de normalização (resfriamento ao ar), obtendo-se a microestrutura perlita e ferrita.  

 

Os graus de aço P110 e L80 foram obtidos por meio da austenitização a 915°C, seguida de 

têmpera por imersão em água e revenimento, obtendo a microestrutura martensita revenida. 

  

Tabela IV.2- Propriedades mecânicas especificadas dos materiais a serem estudados 

Curva Aço Tratamento 
térmico Grau Microestrutura 

Limite de 
escoamento 
σLE  (MPa) 

Limite de 
resistência 
σLR  (MPa) 

1 Aço A Normalização K55 Ferrita e perlita  379 - 552  Min 655   
2 

Aço B Têmpera e 
revenimento 

P110 Martensita 
revenida 

759 - 965  Min 862  
3 L80 552 - 655  Min 655  

4 Aço C Têmpera e 
revenimento L80 Martensita 

revenida 552 - 655  Min 655  
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4.3. FABRICAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Os corpos de prova foram fabricados a partir dos segmentos de tubos usinados (figura 4.3), 

referentes aos graus de aço do referido estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Amostra para retirada dos cupons para o processo de fosfatização 

 

A rugosidade obtida a partir da usinagem dos segmentos é de 1,6 Ra (roughness average). A 

rugosidade é medida por um aparelho eletrônico, chamado rugosímetro, usado para avaliação 

da textura superficial. A unidade Ra é o parâmetro mais utilizado em todo o mundo, e 

aplicável à maioria dos processos de fabricação. Essa unidade corresponde à média dos 

pontos do perfil de rugosidade em relação à linha média, dentro do percurso de medição. A 

figura 4.4 exemplifica a obtenção do valor da rugosidade da superfície 

(FONTANELLE,1996) . 

 

 
Figura 4.4 – Medição da rugosidade em Ra de uma superfície (FONTANELLE, 1996) 
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Os cupons foram fabricados conforme as dimensões mostradas na figura 4.5, sendo obtidos 

em triplicata (3 corpos de prova por teste), para que fosse verificada a repetitividade dos 

resultados. Foram confeccionados 96 cupons para realização dos testes.  

 

 
Figura 4.5 – Dimensões dos cupons a serem fosfatizados 

 

4.4. TESTES DE FOSFATIZAÇÃO 

 

Os testes foram realizados na planta de fosfatização da Fábrica de Luvas, da empresa 

Vallourec & Sumitomo. O equipamento de fosfatização utilizado para os testes, consiste de 

uma instalação automática em linha com 2 carros que se movem, movimentando os suportes 

sobre os quais estão fixadas as estruturas porta-peças. Cada suporte é movimentado pelos 

carros segundo uma sequência pré-estabelecida de tratamento químico, associada ao próprio 

suporte. A instalação é formada por uma estrutura sobre a qual estão posicionados e alinhados 

os tanques conforme figura 4.6.  

 

As soluções químicas dos banhos (desengraxante, refinador e fosfatização) foram preparadas 

nos tanques conforme descrito na tabela IV.3.  

 

Após a montagem dos tanques com suas respectivas soluções, os corpos de prova foram 

submetidos ao processo de fosfatização. Os parâmetros químicos do processo de fosfatização 

foram fixados e estão listados na tabela IV.4 e analisados através de titulação potenciométrica. 
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A titulação potenciométrica foi realizada com o equipamento peagâmetro, o qual fornece os 

valores de pH, e permite obter os valores de alcalinidade livre, acidez livre e acidez total. O 

condutivímetro foi utilizado para medição de condutividade referente às águas de enxágues, 

fornecendo os valores em micro-siemens (µs/cm). Os equipamentos peagâmetro e 

condutivímetro estão ilustrados na figura 4.7. 

 

 
Figura 4.6 – Processo de fosfatização automatizado 

 

Tabela IV.3 – Parâmetros para montagem dos banhos (prática comum de operação) 
Banho Produto Composição química Concentração 

DESENGRAXANTE 
Novaclean L95 Solução aquosa hidróxido de 

sódio e hidróxido de potássio 5,60% 

P3Ridosol 3000 Solução aquosa contendo 
tensoativos não iônicos 0,36% 

REFINADOR Parcolene M Fosfato de manganês e sódio 1,5g/L 

FOSFATIZAÇÃO 
(Mn) 

Bonderite  
5MN 117 

Solução aquosa de ácido 
fosfórico e nitrato de amônia. 10% 

Neutralizador Carbonato de manganês De acordo com a 
análise química 

Palha de aço Ferro 0,5 g/L 
* O solvente é a água. 

 

 

 

Carro 
transportador 

Tanques para 
tratamento 
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Tabela IV.4 – Parâmetros controlados no processo de fosfatização (prática comum de 
operação) 

PARÂMETROS NOMINAIS DE TRABALHO PARA TODOS OS GRAUS DE AÇO 

BANHO 
ANÁLISES QUÍMICAS TEMPERATURA TEMPO 

PARÂMETRO DE 
CONTROLE 

FAIXA DE 
TRABALHO (°C) (min) 

DESENGRAXANTE ALCALINIDADE LIVRE 4,0 < AL < 5,5 66 - 80 19 – 21 
ENXÁGUES PÓS 

DESENGRAXANTE pH 6 ≤ pH ≤ 10 AMBIENTE ≥ 1 

REFINADOR pH 8 ≤ pH ≤ 10 30 - 40 5 – 7 

FOSFATIZAÇÃO 

ACIDEZ TOTAL 55≤ AT ≤60 
90 - 97 

Conforme 
tabela  
IV.5 

RELAÇÃO AT/AL 7,5 ≤ R ≤8 
TEOR DE FERRO 2 ≤ Fe ≤ 4 

ENXÁGUES PÓS 
FOSFATO CONDUTIVIDADE (µS) C ≤ 150 AMBIENTE ≥ 1 

ENXÁGUE PÓS 
FOSFATO  

(ÁGUA QUENTE) 
CONDUTIVIDADE (µS) C ≤ 300 75 - 80 ≥ 1 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 4.7 – Equipamentos utilizados nos testes (a) peagâmetro (b) condutivímetro  
 

4.5. OBTENÇÃO DAS CURVAS GRAVIMÉTRICAS 

 

Na obtenção das curvas gravimétricas, os cupons foram imersos nos tanques, mantendo 

constantes todos os parâmetros de processo, exceto o tempo de imersão no tanque de fosfato, 

que teve seus tempos variados.  Para determinação das curvas de ganho de massa de fosfato, 

foram realizadas as pesagens dos cupons antes e após a fosfatização, na balança analítica com 

capacidade de 300g, com incerteza expandida de ±0,0004g. 
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As etapas do processo de obtenção das curvas gravimétricas estão descritas abaixo: 

 pesar os cupons antes do processo de fosfatização na balança analítica; 

 fosfatizar os cupons seguindo as etapas do processo, utilizando os tempos de processo 

da tabela IV.5, para obtenção da curva gravimétrica. 

 

Tabela IV.5 – Tempo de imersão nos tanques para obtenção da curva gravimétrica 

Etapa Desengraxante  
(min) 

Enxágues  
(s) 

Refinador Fosfato Enxágues Secagem 

(min) (min) (s) (s) 

Tempo de imersão 
para formação da 

curva 
gravimétrica 

20 2 5 1 2 2 
20 2 5 3 2 2 
20 2 5 5 2 2 
20 2 5 7 2 2 
20 2 5 9 2 2 
20 2 5 12 2 2 
20 2 5 15 2 2 
20 2 5 20 2 2 

 

 pesar os cupons após o processo de fosfatização; 

 obter a massa da camada, conforme a fórmula 4.1: 

 
              Massa da camada (𝐠/𝐦𝟐) = 𝐦𝒇−𝐦𝒊

𝐀𝑪
                                (4.1) 

Onde, 

mf – massa do cupom após o processo de fosfatização; 

mi – massa do cupom antes do processo de fosfatização; 

AC – área total do cupom. 

 

 de posse dos valores de massa da camada pela área total dos cupons, plotou-se as 

curvas gravimétricas. 

 

4.6. METODOLOGIA DE ESTUDO DA CINÉTICA DE FOSFATIZAÇÃO 

 

A cinética de formação da camada de fosfato de manganês foi estudada por meio da obtenção 

das curvas de ganho de massa e analisou-se o efeito da característica do substrato na formação 

da camada de fosfato de manganês.  
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Os fatores: natureza do íon metálico, temperatura e pH da solução, que atuam na velocidade 

da reação de fosfatização foram mantidos constantes e verificou-se a influência dos produtos 

na cinética de formação da camada, conforme especificado abaixo: 

i) influência da microestrutura na cinética de crescimento da camada de fosfato de Mn 

ii) influência da composição química na cinética de crescimento da camada de fosfato de 

Mn, onde foi verificada a formação das curvas referentes à variação da composição 

química do substrato de mesma microestrutura e propriedades mecânicas. 

iii) Influência do tratamento térmico no crescimento da camada de fosfato de Mn  

 

4.7. CARACTERIZAÇÃO DA CAMADA FOSFATIZADA  

 

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para a caracterização morfológica da 

camada. Através desta análise foi possível verificar a camada fosfatizada quanto à 

uniformidade e homogeneidade dos grãos. Foi utilizado o microscópio eletrônico, marca 

industrial FEI EUROPE B.V. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos na caracterização da 

formação da camada fosfatizada, seguindo a metodologia proposta. 

 

5.1. PROPRIEDADES DOS MATERIAS TESTADOS 

 

Os materiais utilizados para os testes apresentaram condições de tratamentos térmicos, 

propriedades químicas, mecânicas e microestruturais diferentes, de forma a verificar a 

influência do substrato na cinética de formação da camada de fosfato.  

 
O grau L80 foi identificado como L80-B e L80-C, com a finalidade de distinguir os aços 

utilizados. Na figura 5.1 são apresentadas as microestruturas das amostras referentes aos graus 

de aço K55, P110, L80-B, e L80-C, obtidas por microscopia óptica e eletrônica de varredura. 

Na figura 5.1(a-b) verifica-se a formação da microestrutura ferrita alotriomórfica com 

colônias de perlita no grau de aço K55, o qual foi submetido ao tratamento térmico de 

normalização.  Na figura 5.2 (a-b) e figura 5.3 (a-d) verifica-se por microscopia óptica e 

microscopia eletrônica de varredura a microestrutura martensita revenida para os graus de aço 

P110, L80-B e L80C, os quais foram submetidos aos tratamentos de têmpera e revenimento. 

 

  

(a)  (b) 

Figura 5.1 – Microestrutura referente ao grau de aço K55 na condição normalizado: ferrita + perlita; 
(a) microscopia óptica, 100X; (b) microscopia eletrônica de varredura, 6000X 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.2 – Microestrutura martensita revenida das amostras: (a) microscopia óptica do 
grau do aço P110, 100X; (b) MEV do grau P110, 4000X; 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.3 – Microestrutura martensita revenida das amostras (a) microscopia óptica do grau 
do aço L80-B, 100X; (b) MEV do grau L80-B, 4000X; (c) microscopia óptica do grau do aço 

L80-C, 100X; (d) MEV do grau L80-C, 4000X. 
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5.2. CARACTERIZAÇÃO DA CAMADA DE FOSFATO DE MANGANÊS 

 

A camada de fosfato de manganês é cristalina, podendo os grãos variar de 3 a 50µm, tendo a 

forma de plaquetas de face hexagonal, com orientação em diversos ângulos. O crescimento 

dos cristais ocorre tanto na direção longitudinal quanto na direção transversal. A figura 5.4 

exemplifica as características da camada de fosfato de manganês no grau de aço P110. 

 
Figura 5.4 – Caracterização da camada de fosfato de manganês formada no aço P110, 3000x 

 

Mesmo que a camada fosfatizada esteja completamente formada, ela conterá certo grau de 

porosidade, que é normal na camada de fosfato. Na figura 5.5, gráfico obtido pela análise 

linescan no microscópio eletrônico de varredura, é possível observar os elementos presentes 

na camada fosfatizada no grau de aço P110, sendo esta composta basicamente por fósforo e 

manganês. Os pontos de porosidade são verificados pelos picos de ferro, identificados por 

setas, sobrepondo aos elementos fósforo e manganês. 

 

Verifica-se também, através de análise tranversal da camada fosfatizada (figura 5.6), a 

interação da camada de fosfato com o substrato referente ao material P110. É possível notar 

as regiões atacadas pela acidez livre de forma a favorecer a ancoragem dos cristais de fosfato.   
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Figura 5.5 – Gráfico para análise qualitativa dos elementos presentes na camada de fosfato de 

manganês, obtido pela análise linescan no MEV, no grau de aço P110.  
 
 

 
Figura 5.6 - Análise (MEV) da região transversal da camada fosfatizada, 3000X 
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5.3. CINÉTICA DE FORMAÇÃO DA CAMADA DE FOSFATO 

 

5.3.1. APRESENTAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS 

 

Conforme metodologia de obtenção das curvas gravimétricas, foram fosfatizados 3 corpos de 

prova para cada tempo de imersão, sendo identificados como P1, P2 e P3, obtendo os valores 

de ganho de massa referentes aos graus de aço K55, P110, L80-B e L80-C apresentados na 

tabela V.1. A partir da média desses resultados, foi plotada a curva de ganho de massa por 

área para cada grau de aço, visto na figura 5.7, como uma função do tempo de imersão do 

banho fosfatizante.  

 

Tabela V.1 – Valores de ganho de massa dos cupons testados 

Tempo 
de 

imersão 
(min) 

P110 K55 L80-B L80-C 

(g/m²) (g/m²) (g/m²) (g/m²) 

P1 P2 P3 MÉDIA P1 P2 P3 MÉDIA P1 P2 P3 MÉDIA P1 P2 P3 MÉDIA 

1 2,05 2,03 1,89 1,99 0,98 1,10 0,98 1,02 1,86 2,12 2,08 2,02 1,59 1,51 1,67 1,59 

3 2,56 2,84 2,79 2,73 1,41 1,36 1,52 1,43 2,39 2,39 2,57 2,45 1,53 1,58 1,69 1,60 

5 7,33 7,27 7,48 7,36 1,65 1,39 1,67 1,57 4,83 4,95 5,07 4,95 2,02 1,87 1,99 1,96 

7 11,31 10,91 10,72 10,98 3,87 3,87 3,99 3,91 6,25 6,20 6,39 6,28 5,69 5,58 5,71 5,66 

9 12,89 12,90 13,03 12,94 5,65 5,89 6,07 5,87 8,77 8,73 8,51 8,67 7,17 6,84 6,72 6,91 

12 15,05 14,67 14,95 14,89 6,83 6,74 6,98 6,85 8,96 8,71 8,88 8,85 7,91 7,51 7,59 7,67 

15 16,54 16,07 15,00 15,87 7,36 7,48 7,69 7,51 9,47 10,02 9,97 9,82 8,64 8,72 8,59 8,65 

20 16,11 16,89 15,96 16,32 8,50 7,79 7,32 7,87 9,86 10,37 10,58 10,27 8,34 8,80 8,75 8,63 

 

Verificou-se que o ganho de massa por unidade de área dos materiais estudados, nas mesmas 

condições de processo fosfatização, apresentou cinéticas diferentes, justificando a influência 

do substrato na deposição e crescimento dos cristais de fosfato. 

 

O grau de aço P110 apresentou ganho de massa muito superior aos demais materiais 

utilizados, chamando a atenção para o grau L80-B que possui a mesma composição química e 
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menor ganho de massa. Os graus de aço L80-B e L80-C, que possuem composição química 

diferentes e mesmo tratamento térmico, apresentou ganhos de massa diferentes. O grau de aço 

K55 que possui microestrutura ferrita e perlita apresentou menor ganho de massa. 

 

Cada material foi analisado conforme a taxa de ganho de massa da camada pelo tempo de 

imersão. A figura 5.8 apresenta a curva referente à taxa de ganho de massa da camada 

fosfatizada de cada material testado. 

 

 

 
Figura 5.7 – Curvas gravimétricas obtidas após o processo de fosfatização, referentes aos 

graus de aço testados. 
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Figura 5.8–Taxa de ganho de massa da camada de fosfato por tempo de imersão, referentes 
aos graus de aço testados. 

 

A cinética de fosfatização dos materiais foi analisada em estágios, tendo como base de análise 

a metodologia utilizada por NARAYANAN (2005), onde ele descreve as fases de ganho de 

massa em estágios, conforme explicitado no gráfico referente à figura 5.9. Os estágios foram 

definidos conforme explicitado abaixo: 

 

α: estágio de nucleação da camada de fosfato; 

β: estágio de aumento da taxa de ganho de massa da camada de fosfato; 

γ: estágio de diminuição da taxa de ganho de massa da camada de fosfato; 

δ: estágio de ganho de massa linear da camada de fosfato; 

VM: taxa máxima de ganho de massa da camada de fosfato. 
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Figura 5.9 – Etapas de análise da velocidade de crescimento da camada fosfato 

 

5.3.2. ANÁLISE DA CAMADA DE FOSFATO DE MANGANÊS DOS MATERIAIS 

ESTUDADOS 

 

Na análise de formação da camada fosfatizada foram identificadas heterogeneidades nos 

cristais da camada fosfatizada. Essas irregularidades podem ser provenientes do substrato, 

como as linhas de usinagem.  

 

As linhas de usinagem, que foram aparentes nos resultados, fazem com que os cristais 

formados tenham crescimento diferenciado pelo fato de serem regiões de alta energia, 

favorecendo a nucleação dos cristais, obtendo características diferentes das demais regiões. 

 

As heterogeneidades visualizadas estão exemplificadas na figura 5.10.  
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Figura 5.10 – Heterogeneidades dos cristais da camada fosfatizada 

 

5.3.2.1. K55 

 

Na figura 5.11 estão descritos os estágios da taxa de ganho de massa do grau do aço K55 

caracterizados por microscopia eletrônica de varredura. No estágio α a nucleação da camada 

de fosfato ocorreu nos primeiros 3 minutos. No estágio β observou-se um ganho de massa da 

camada fosfatizada a uma taxa crescente, que ocorre entre 3 e 7 minutos de imersão da 

amostra, sendo que em 7 minutos a taxa é máxima. O estágio γ ocorreu a diminuição da taxa 

de ganho de massa da camada de fosfato, que aconteceu no intervalo de 7 a 15 minutos de 

imersão. A partir de 15 minutos o ganho de massa da camada de fosfato tendeu a ser linear, 

configurando o estágio δ, podendo verificar a formação de uma camada com cristais de 

fosfato de manganês mais homogêneos e maiores. As figuras 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15 

apresentam as imagens analisadas por microscopia eletrônica referentes às fases α, β, γ e δ.  
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Figura 5.11 – Apresentação dos estágios de taxa de ganho de massa referente ao aço K55 

 

 
Figura 5.12 – Caracterização da camada fosfatizada do grau de aço K55: estágio α, para um 

tempo de imersão de 3 minutos 
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Figura 5.13 – Caracterização da camada fosfatizada do grau de aço K55: estágio β, para um 

tempo de imersão de 7 minutos 
 
 

 
Figura 5.14 – Caracterização da camada fosfatizada do grau K55: estágio γ, para um tempo de 

imersão de 15 minutos 
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Figura 5.15 – Caracterização da camada fosfatizada do grau K55: estágio δ, para um tempo de 
imersão de 20 minutos 

 

5.3.2.2. P110 

 

Para o grau de aço P110 foram verificados os estágios da taxa de ganho de massa, 

caracterizados por MEV, ilustrados na figura 5.16. O estágio α, nucleação da camada 

fosfatizada, não foi detectado na curva de ganho de massa, pois esta ocorreu antes de 1 

minuto de imersão. Em 1 minuto verificou-se o estágio β, início de crescimento da camada de 

fosfato. O crescimento da camada fosfatizada do grau de aço P110, a uma taxa de ganho de 

massa crescente, ocorreu entre 1 e 5 minutos, sendo em 5 minutos o ponto onde a taxa foi 

máxima, possuindo também uma diferenciação de crescimento da camada nas regiões que 

possuem linhas de usinagem. No estágio γ ocorreu a diminuição da taxa de ganho de massa da 

camada de fosfato, no intervalo de 5 a 15 minutos de imersão. A partir de 15 minutos o ganho 

de massa da camada de fosfato tendeu a ser linear, configurando o estágio δ, e também foi 

verificada a formação de uma camada com cristais de fosfato de manganês mais homogêneos 

e maiores. As figuras 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20 apresentam as imagens referentes às fases α, β, γ 

e δ. 
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Figura 5.16 – Apresentação dos estágios de taxa de ganho de massa referente ao aço P110 

 

 
Figura 5.17 – Caracterização da camada fosfatizada do grau P110: estágio α, para um tempo 

de imersão de 1 minuto 



 

47 

 

 
Figura 5.18 – Caracterização da camada fosfatizada do grau P110: estágio β, para um tempo 

de imersão de 5 minutos 
 

 
Figura 5.19 – Caracterização da camada fosfatizada do grau P110: estágio γ, para um tempo 

de imersão de 15 minutos 
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Figura 5.20 – Caracterização da camada fosfatizada do grau P110: estágio δ, para um tempo 

de imersão de 20 minutos 
 

5.3.2.3. L80-B 

 

Os estágios de taxa de ganho de massa para o grau de aço L80-B são mostrados na figura 

5.21. Verificou-se que a nucleação da camada fosfatizada, estágio α, não está detectada na 

curva de ganho de massa, pois essa etapa ocorreu antes de 1 minuto de tempo de imersão. A 

fase β é iniciada em 1 minuto, tempo que corresponde ao crescimento da camada. Este 

crescimento atingiu a taxa de ganho de massa máxima em 6 minutos, podendo verificar 

também que sobre as linhas de usinagem o crescimento dos cristais foi diferente das demais 

regiões. O estágio γ, que corresponde à diminuição da taxa de ganho de massa, ocorreu 

aproximadamente até os 15 minutos de imersão e, em seguida, o ganho de massa linear, fase 

δ. Foi verificado nas análises microscópicas que a camada de fosfato referente a 15 minutos 

de imersão apresentou-se homogênea, diferente da camada fosfato formada aos 20 minutos de 

imersão, onde os cristais se apresentaram heterogêneos. As figuras 5.22, 5.23, 5.24 e 5.25 são 

atribuídas às análises microscópicas das fases α, β, γ e δ.  
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Figura 5.21 – Apresentação dos estágios de taxa de ganho de massa referente ao aço L80-B 

 

 
Figura 5.22 – Caracterização da camada fosfatizada do grau L80-B: estágio α, para um tempo 

de imersão de 1 minuto 
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Figura 5.23 – Caracterização da camada fosfatizada do grau L80-B: estágio β, para um tempo 

de imersão de 5 minutos 
 

 

 
Figura 5.24 – Caracterização da camada fosfatizada do grau L80-B: estágio γ, para um tempo 

de imersão de 15 minutos 
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Figura 5.25 – Caracterização da camada fosfatizada do grau L80-B: estágio δ, para um tempo 

de imersão de 20 minutos 
 

5.3.2.4. L80-C 

 

Os estágios de taxa de ganho de massa para o grau de aço L80-C são identificados na figura 

5.26. A nucleação da camada fosfatizada, estágio α, ocorreu nos 3 primeiros minutos de 

imersão, sendo verificada menor tamanho dos cristais nucleados nas regiões onde estão 

presentes as linhas de usinagem. A camada continuou sua formação com a etapa de início de 

aumento da taxa de ganho de massa, estágio β, o qual atingiu sua taxa máxima 

aproximadamente aos 6 minutos de imersão. No intervalo de 6 a 15 minutos ocorreu a 

diminuição da taxa de ganho de massa, referente ao estágio γ. O aumento linear do ganho de 

massa, estágio δ, tende a iniciar a partir dos 20 minutos. As fases α, β, γ e δ são apontadas nas 

figuras 5.27, 5.28, 5.29 e 5.30. 
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Figura 5.26 – Apresentação dos estágios de taxa de ganho de massa referente ao aço L80-C 

 

 
Figura 5.27 – Caracterização da camada fosfatizada do grau L80-C: estágio α, para um tempo 

de imersão de 3 minutos 
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Figura 5.28 – Caracterização da camada fosfatizada do grau L80-C: estágio β, para um tempo 

de imersão de 7 minutos 
 
 

 
Figura 5.29 – Caracterização da camada fosfatizada do grau L80-C: estágio γ, para um tempo 

de imersão de 15 minutos 
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Figura 5.30 – Caracterização da camada fosfatizada do grau L80-C: estágio δ, para um tempo 

de imersão de 20 minutos 
 
         

5.3.3. INFLUÊNCIA DA MICROESTRUTURA DO SUBSTRATO 

 

Foram comparados os graus de aço L80-B e K55 em função da microestrutura formada. O 

grau de aço L80-B foi temperado e revenido, e sua microestrutura é essencialmente martensita 

revenida. O grau K55, submetido ao tratamento térmico de normalização, tem uma 

microestrutura composta por ferrita alotriomórfica e perlita (figura 5.1). 

 

O ganho de massa de fosfato do grau de aço K55 é menor que o grau L80-B, pois conforme 

LORIN (1974), a presença de ferrita favorece o ataque pelo ácido, enquanto a nucleação dos 

cristais de fosfato é mais difícil de ocorrer sobre a perlita. Portanto, a disposição lamelar da 

cementita na microestrutura pode ser a causa da diminuição do ataque ácido sobre o substrato. 

 

Os graus K55 e L80-B apresentaram pouca variabilidade dos valores medidos da espessura da 

camada, apresentando diferença média de aproximadamente 1μm, verificadas em 10 medições 

em cada cupom, considerando os maiores vales. Os vales são as regiões que sofreram o ataque 
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pela acidez livre e em seguida foram cobertos pela deposição dos cristais de fosfato (figura 

5.31).  

 (a)  (b) 

Figura 5.31 – Verificação da espessura da camada de fosfato: (a) grau K55; (b) grau L80-B, 
4000X 

 

O fato dos valores de espessura da camada serem bem próximos, o ganho de massa dos graus 

L80-B e K55 são diferentes, o que pode ser explicado pela porosidade da camada fosfatizada, 

comparadas através das equações 5.1 e 5.2. 

ρ =  m
V

                                                            (5.1) 

 

ρc . Ac = m
E

                                                              (5.2) 

Onde: 

ρc é a densidade da camada fosfatizada, constante; 

m é  massa da camada; 

V é volume ocupado pela massa; 

Ac  área fosfatizada , constante: 25cm²; 

E corresponde à espessura da camada fosfatizada; 

ρc . Ac valor que permite comparar a porosidade dos materiais testados. 

 

A tabela V.2 corresponde ao cálculo de porosidade dos graus K55 e L80-B, verificando a 

relação de porosidade da camada formada, após 20 minutos de imersão. 
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Tabela V.2 – Relação de porosidade da camada fosfatizada para os graus K55 e L80-B  
Dados  K55 L80-B 

Massa (g) 0,0197 0,0257 

Espessura da camada (mm) 0,017 0,018 

ρc . Ac (g/mm) 1,16 1,43 

 

A porosidade do grau K55 é maior que do L80-B. Como a perlita não favorece a nucleação da 

camada fosfatizada, poucos núcleos são formados e os cristais crescem à partir desses 

núcleos, obtendo cristais maiores. Já no grau L80-B, a criação de sítios ativos favorece à 

nucleação, obtendo cristais menores, resultando em uma melhor acomodação dos cristais e 

menor porosidade. 

 

5.3.4. INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO DE REVENIMENTO DO 

SUBSTRATO 

 

Os graus de aço P110 e L80-B tem a mesma composição química e mesma condição do 

tratamento por têmpera, resultando na microestrutura predominantemente martensítica. O que 

diferencia esses dois graus de aço é a temperatura de revenimento. A condição de tratamento 

térmico está especificada na tabela V.3. 

 

Tabela V.3 – Condição de tratamento térmico dos graus de aço P110 e L80 

Grau 

Condição de tratamento térmico 

Têmpera 
Temperatura de revenimento 

(°C) 

P110 Água 640 

L80-B Água 730 

 

Para temperaturas de revenimento acima de 600°C ocorre o processo de coalescimento dos 

carbonetos. Sendo o grau de aço L80-B revenido com temperatura superior ao grau de aço 

P110, observou-se maior presença de carbonetos coalescidos. A figura 5.32(a) apresenta a 

micrografia obtida via MEV do grau de aço L80-B, e na figura 5.32(b) referente à micrografia 

do grau P110 verifica-se que para a mesma ampliação menor quantidade de carbonetos. 
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Estes carbonetos na amostra L80-B funcionam como sítios ativos no processo de fosfatização, 

fazendo com que exista uma maior densidade de núcleos, o que acarreta uma menor taxa de 

crescimento dos cristais a partir desses núcleos. O crescimento cessará quando o substrato for 

coberto, fato que ocorrerá quando os cristais se tocarem. Sendo assim, os cristais de fosfato do 

substrato L80-B não crescerão como os cristais do grau P110, possuindo ganho de massa 

menor. A figura 5.33 ilustra o processo descrito. 

 

 

  

(a) 

  

(b) 

Figura 5.32 – Microestrutura das amostras obtidas por microscopia eletrônica de varredura, 
aumento 3000X, para: (a) grau L80-B; (b) grau P110. 
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Figura 5.33 – Crescimento dos cristais de fosfato em função dos sítios ativos do substrato. 

 

5.3.5. INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO SUBSTRATO  

 

O grau L80 fabricado a partir dos aços B e C foram escolhidos para avaliar as influências dos 

elementos de liga do substrato na formação da camada de fosfato. A tabela IV.1 identifica a 

faixa de porcentagem dos elementos carbono, boro e titânio, que possuem maior relevância na 

análise da influência da composição química dos aços B e C na obtenção do grau L80.  

 

Sabe-se que um maior teor de carbono implica em uma maior temperabilidade martensítica, 

ou seja, a amostra L80-B com maior teor de carbono formará mais martensita na têmpera que 

a amostra L80-C. No revenimento, pode-se observar a presença da martensita revenida bem 

como da bainita e que a quantidade de bainita na amostra L80-C é maior (figura 5.34). Este 

resultado é também verificado nas curvas Jominy estudadas por SOARES (2014) em sua 

proposta de dissertação, onde o aço L80-C (0,23%C + B) possui menor temperabilidade, 

avaliada pela medição de dureza (resultados Jominy), ou seja, este aço formou martensita e 

bainita no resfriamento rápido.  
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5.34 – Microestrutura das amostras do grau de aço: (a) e (c) L80-B; (b) e (d) L80-C, 
com a identificação da bainita. MEV: (a) e (b) 3000X; (c) e (d) 7500X. 
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Na literatura não há informações sobre a influência da bainita na formação da camada de 

fosfato. Levando em consideração as etapas de taxa de ganho de massa, a bainita parece 

influenciar na taxa de nucleação e início de crescimento da camada. O grau de aço L80-C 

possui, por análise no MEV, maior presença de bainita que o grau L80-B e este 

microconstituinte age como sítio ativo no processo de fosfatização, favorecendo a nucleação e 

início de crescimento da camada. A presença de bainita pode ter influência no grau de aço 

L80-C em atingir uma taxa máxima de ganho de massa maior que o grau L80-B em um tempo 

de imersão menor. Após atingir a taxa máxima de ganho de massa, os graus de aço L80-B e 

L80-C possuem praticamente a mesma taxa de ganho de massa, com diferença de 

aproximadamente 1g/m². A figura 5.35 ilustra a descrição do processo ocorrido. 

 

 
Figura 5.35 – Comparação dos estágios de crescimento da camada de fosfato nos aços B e C 

 

Tendo em vista diminuição da taxa de crescimento da camada no estágio γ para o grau L80-C, 

o ganho de massa final dos aços B e C tendem a se aproximar. A espessura da camada 

fosfatizada, em 20 minutos de imersão, para ambos os aços é a mesma, 0,018mm. 

 
A tabela V.4 corresponde ao cálculo de porosidade dos graus L80-C e L80-B, verificando a 

relação de porosidade da camada formada, em 20 minutos de imersão.  
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Tabela V.4 – Relação de porosidade da camada fosfatizada para os graus L80-C e L80-B  
Dados  L80-C L80-B 

Massa (g) 0,0215 0,0257 

Espessura da camada (mm) 0,018 0,018 

ρc . Ac (g/mm) 1,19 1,43 

 

Verifica-se que a bainita pode influenciar no crescimento da camada de fosfato, pois o grau 

L80-C apresenta maior grau de porosidade que o L80-B, e conforme gráfico de taxa de ganho 

de massa, a velocidade de crescimento da camada cai em relação ao grau L80-B. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento deste trabalho, que estudou a cinética de fosfatização em graus de aço 

K55, P110 e L80 utilizando o manganês como elemento fosfatizante, trouxe contribuições ao 

conhecimento, as quais são descritas a seguir: 

 

• A descrição dos estágios de fosfatização correlacionando-os à taxa de ganho de massa 

da camada como uma função do tempo: (α) nucleação da camada de fosfato, (β) 

aumento da taxa de ganho de massa da camada de fosfato, (γ) diminuição da taxa de 

ganho de massa da camada de fosfato e (δ) ganho de massa linear da camada de 

fosfato. 

• A microestrutura do substrato tem forte influência no ganho de massa e na morfologia 

da camada fosfatizada. O grau de aço L80-B de microestrutura constituída 

essencialmente por martensita revenida apresentou ganho de massa de fosfato maior 

que o grau K55, que possui microestrutura composta por ferrita alotriomórfica e 

perlita, ou seja, a presença na perlita não favorece o processo de nucleação de cristais 

de fosfato. 

• A temperatura de revenimento influencia o ganho de massa da camada de fosfato. 

Quanto maior a temperatura de revenimento maior a quantidade de carbonetos 

coalescidos, o que resulta em uma maior densidade de sítios ativos e em um número 

maior de núcleos no processo de fosfatização e, por consequência, em um menor 

ganho de massa. 

• A composição química, em especial o teor de carbono, também influencia a cinética 

de fosfatização, mas não a espessura da camada fosfatizada. Verificou-se que uma 

diminuição no teor de carbono (0,271 para 0,239% em peso) resultou em uma 

microestrutura após o revenimento constituída de martensita revenida e uma maior 

quantidade de bainita. Pode-se inferir que uma maior fração volumétrica de bainita 

influenciou a taxa de nucleação e o início de crescimento da camada, que atingiu uma 

taxa máxima de ganho de massa maior e em um tempo de imersão menor. Em contra 

partida, o efeito do teor de carbono sobre a espessura da camada fosfatizada foi 

pequeno. 

 



 

63 

 

CAPÍTULO 7 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

A partir das conclusões do presente estudo recomendam-se alguns trabalhos futuros: 

 

• Comparar a cinética de formação do ganho de massa de um substrato constituído 

100% de martensita com substrato 100% banítico. 

• Analisar a cinética de formação do ganho de massa variando os parâmetros acidez 

total e acidez livre do banho de fosfatização.  

• Estudar os efeitos da porosidade na camada fosfatizada. 

• Verificar a influência da geometria da cementita nos microconstituintes perlita, bainita 

e carbonetos na formação da camada de fosfato. 
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