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 Na área industrial há muitos processos onde os metais e 

ligas são expostos a atmosferas gasosas agressivas sob 

temperaturas elevadas. 

  Esses processos incluem: 

  - refino de óleos; 

  - gaseificação de carvão; 

  - conversão de combustíveis fósseis.  

 

 Segundo  Aneel existem no Brasil atualmente 

  -1870 usinas termoelétricas em operação; 

  - 9 em construção.  

  As usinas termoelétricas em operação respondem por 

28,55% da energia gerada, somente superadas pela 

geração em hidroelétricas, responsáveis por 62,23% desse 

total. 



 ligas que formem sulfetos de baixa 
velocidade de crescimento  

 uso de metais refratários como o nióbio, por 
formar sulfetos mais estáveis.  

 Por que nióbio?  

  - alternativa técnica: algumas pesquisas 
 têm  reportado sua boa resistência à 
 sulfetação 

  - Brasil possui grandes reservas desse  
 elemento  



OBJETIVO 

 Este trabalho teve por objetivo investigar o 

comportamento de sulfetação isotérmica da 

liga FeCr sem e com revestimento de um 

filme fino de nióbio, obtido por pulverização 

catódica a 500 e a 700°C em atmosfera 

H2/2% vol. H2S. 



EXPERIMENTAL 

 Substratos: Fe-20Cr e Si 

 Revestimento: filme de nióbio e = 300 nm 

 Sulfetação 2h a 500 e 700ºC; atmosfera 
H2/2%H2S 

 Caracterização 

  - MEV-FEG 

  - EDS 

  - DRX 



RESULTADOS 
 

FILME DE NIÓBIO 



Com filme de nióbio 

e = 4 mm 
Sem filme de nióbio 

e = 25 mm 

MICROGRAFIAS APÓS SULFETAÇÃO 

700ºC 



CONCLUSÕES 

 A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que:  

 

 - a presença de nióbio alterou a morfologia e os 
produtos de reação das ligas após sulfetação.  

 - o filme de nióbio permaneceu no topo da camada, 
na interface sulfeto/gás e funcionou como um 
marcador.  

 - os sulfetos de metais originários do substrato se 
formaram entre o filme de nióbio e o substrato, 
sugerindo que o mecanismo de crescimento da 
camada ocorra, preferencialmente, por difusão 
aniônica do enxofre através do filme de nióbio, o que 
resulta em diminuição sensível na velocidade de 
sulfetação. 



CARACTERIZAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: 

 

 Impacto econômico: 

 Aumento da vida útil dos equipamentos e diminuição de 
paradas técnicas programadas 

 Impacto social/ambiental: 

 maior durabilidade dos equipamentos, diminuindo o 
descarte 

 Impacto científico:  

 proposição de mecanismo de sulfetação de filmes de 
nióbio, que é pouco conhecido 

 Impacto tecnológico: 

 Desenvolvimento de aplicação de metal cujas maiores 
reservas mundiais estão no Brasil 
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