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Serviços especiais devido a H 2 e H2S em equipamentos e tubulações  
 

1. Introdução 
O gás Hidrogênio H2 e o gás Sulfídrico H2S estão muito presentes nos processamentos 
químicos em refinarias de óleo&gás e indústrias petroquímicas, com efeitos deletérios aos 
equipamentos e sistemas de tubulações, fabricados de aço Carbono. 
 

2. Principais danos causados pelo Hidrogênio 
O Hidrogênio molecular (H2) é um gás muito útil por conta de sua facilidade de reação com 
outros elementos químicos, daí a sua utilização na purificação dos produtos gerados.  
Porém, um dos grandes problemas encontrados em refinarias de petróleo e petroquímicas é o 
controle da deterioração causada pelo Hidrogênio nas unidades de processamento.  
A interação de Hidrogênio com metais é reconhecidamente prejudicial, sobretudo ao aço 
Carbono.  
 
Dentre os vários processos de deterioração que podem ocorrer nas unidades de 
processamento de óleo&gás, refinarias de petróleo e petroquímicas, destaca-se o ataque pelo 
Hidrogênio, com todas as suas variantes ou mecanismos, aos equipamentos de processo.   
 
Tais processos de deterioração estão associados à difusão do Hidrogênio atômico para o 
interior do metal, que pode permanecer na matriz dos aços nas seguintes formas:  

• Dissolvido intersticialmente como Hidrogênio atômico;  
• Precipitado na forma de moléculas H2 em regiões de defeitos cristalinos, ex.: interface 

entre matriz e inclusões, dupla laminação, etc. 
 

2.1. Ataque pelo Hidrogênio em Alta Temperatura  
Em temperaturas elevadas, acima de 200ºC, o Hidrogênio molecular H2, presente na corrente 
do fluido de processo, dissocia-se na forma atômica H0, que pode entrar e se difundir pronta e 
rapidamente através do aço. Há de se considerar que a difusão do Hidrogênio aumenta de 
forma exponencial com a temperatura.  
Os danos causados pela difusão e retenção do Hidrogênio no aço são perda de propriedades 
mecânicas, empolamentos e trincas, que levam a falhas prematuras do material, gerando 
muitos problemas para a indústria.  
 

2.2. Fragilização Induzida pelo Hidrogênio  
A fragilização induzida pelo Hidrogênio é consequência da corrosão pelo ataque do Sulfeto de 
Hidrogênio ou Ácido Sulfídrico H2S, em meio aquoso até a temperatura de 150ºC, presente no 
petróleo produzido e processado durante o refino e carreado juntamente com os produtos 
refinados ou derivados.  
O H2S, em meio úmido ou aquoso, ataca a superfície do aço Carbono do equipamento e no 
processo corrosivo do aço gera os íons e átomos de Hidrogênio, que são adsorvidos, 
permeando através da estrutura cristalina do metal. 
O Hidrogênio iônico H+ e atômico H0 quando adsorvidos na estrutura metálica podem 
promover fragilização, levando danos ao aço Carbono até o colapso, que pode ocorrer em 
máquinas (bombas e compressores), vasos de pressão, tubulações, dutos ou outros 
equipamentos metálicos, utilizados na indústria de petróleo, refinarias, indústrias químicas, 
indústrias petroquímicas, unidades para produção, bombeamento, transporte e 
armazenamento de petróleo e gás. 
 
Os danos por Hidrogênio podem manifestar-se através dos seguintes mecanismos:  

a. Trincamento induzido pelo Hidrogênio Hydrogen Induced Cracking (HIC);  
b. Empolamento por Hidrogênio H2 Blistering;  
c. Trincamento induzido pelo Hidrogênio orientado por tensão Stress Oriented Hydrogen 

Induced Cracking (SOHIC);  
d. Trincamento em degrau Stepwise Cracking (SWC);  
e. Trincamento sob tensão em presença de sulfeto Sulfide Corrosion Cracking (SCC).  
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3. Principais danos causados pelo do H 2S 
Já o gás sulfídrico H2S aparece como contaminante no petróleo e nos produtos resultantes do 
seu refino.  
A presença de H2S, no fluido processado, conduzido ou armazenado, tanto causa problemas 
de deterioração do material construtivo dos equipamentos, como também sérios riscos à 
saúde das pessoas e à contaminação do meio ambiente. 
 

3.1. Responsável pelo dano por Fragilização Induzid a pelo Hidrogênio 
Embora o Hidrogênio promova a fragilização do aço, este Hidrogênio é produzido como 
subproduto da corrosão causada pelo H2S. 
 

3.2. Ataque por Sulfetação 
Outro problema advindo do H2S é a corrosão de aço Carbono e outras ligas metálicas 
resultante da reação do metal com gás sulfídrico H2S, Enxofre e seus compostos, em 
ambientes de alta temperatura. Neste mecanismo de deterioração a presença de Hidrogênio 
acelera a corrosão.  
A sulfetação é causada principalmente pelo H2S, porém outras substâncias, que provêm da 
decomposição térmica de compostos de Enxofre a altas temperaturas, participam desse 
processo corrosivo.  
A sulfetação de ligas à base de Ferro, como o aço Carbono e aços de baixa liga Cr-Mo, 
geralmente começa em temperaturas de metal acima de 260°C, podendo ser 
consideravelmente ampliada se houver H2 presente. 
A sulfetação e a perda de metal crescem com o aumento da temperatura e da concentração 
de Enxofre e de seus compostos.  
A corrosão é na maioria das vezes na forma de desgaste uniforme ou corrosão generalizada, 
mas também pode ocorrer como corrosão localizada ou danos de erosão-corrosão por alta 
velocidade ou turbulência do fluxo de processo. 
 

3.3. Problemas de toxidade ambiental 
Por outro lado, o gás sulfídrico H2S é considerado um fluido poluente e tóxico com riscos 
significativos à integridade física, saúde e segurança das pessoas, sujeitos a possíveis 
vazamentos ou emissões de líquido, gás ou de vapores contaminados pelo H2S. 
 

4. Referências:  
• NACE MR 0103 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Metallic 

materials resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining 
environments 

• NACE 8X194 – Materials and Fabrication Practices for New Pressure Vessels Used in 
Wet H2S Refinery Service 

Aplicáveis às Áreas de Refino de petróleo e Petroquímica em que o meio é, normalmente, 
alcalino  pH>7 devido à presença de amônia e de cianetos acima 20 ppmv. 

• NACE MR0175 – Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-
containing environments in oil and gas production  

Aplicável às áreas de Produção de Óleo&Gás e Dutos em que o meio é ácido: pH<7. 
• API 941 Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures in 

Petroleum Refineries and Petrochemical Plants 
Aplicável às Áreas de Refino de petróleo e Petroquímica. 

• ASME Sec VIII Div 1 Rules for Construction of Pressure Vessels - Paragraph UW-2 
Service Restrictions 

Aplicável à Área de Produção, Refino de petróleo e Petroquímica. 
• NR 15 - Norma Regulamentadora 15 - Atividades e Operações Insalubres 

Aplicável à prevenção da exposição ocupacional aos agentes químicos que podem ser 
absorvidos, por via respiratória e/ou via cutânea, visando à proteção da saúde do trabalhador. 
Os agentes químicos considerados são arsênico, carvão, chumbo, cromo, fósforo, mercúrio,  
silicatos, hidrocarbonetos e outros compostos de Carbono, particularmente, o benzeno visto 
tratar-se de um produto comprovadamente cancerígeno. 
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5. Tabela resumo dos tipos de danos causados por H 2 e H2S no aço Carbono e os requisitos recomendados para projeto e 
fabricação de equipamentos e tubulações 

 
Serviços x Fluidos  

 
Condições de ocorrência  Características da deterioração  Requisitos de projeto  e fabricação  

 
Serviço com H 2S úmido  
Wet H2S Service 
 
NACE MR0103 - Petroleum, 
petrochemical and natural gas 
industries -- Metallic materials 
resistant to Sulfide Stress 
Cracking in corrosive 
petroleum refining 
environments  
 
NACE 8X194 – Materials and 
Fabrication Practices for New 
Pressure Vessels Used in Wet 
H2S Refinery Service 
 
Conforme a norma NACE 
MR0103, o Serviço com H2S 
(Sulfeto de Hidrogênio) Úmido, 
que se caracteriza por uma 
condição particular de corrosão, 
leva ao fenômeno de HSC-
Hydrogen Sulfide Cracking, e 
pode resultar em variados tipos 
de danos ao aço Carbono, 
utilizado na fabricação de 
equipamentos ou tubulações: 
a. SSC - Sulfide Stress Cracking; 
b. H2 Blistering; 
c. HIC - Hydrogen-Induced 
Cracking; 
d. SWC - Stepwise Cracking; 
e. SOHIC - Stress-Oriented 
Hydrogen-Induced Cracking. 
 
A forma mais comum é SSC - 

Conforme Norma NACE MR0103, a 
caracterização do Serviço com H2S 
úmido é pela operação em temperatura 
de processo entre ambiente e 150ºC 
(300ºF), presença de água livre e a 
ocorrência de ao menos uma das 
seguintes condições: 
(a) H2S > 50 ppm (em peso) dissolvido 
em água livre na fase líquida; ou 
(b) H2S ≥ 1 ppm (em peso) dissolvido 
em água livre na fase líquida de pH < 4; 
ou 
c) H2S ≥ 1 ppm (em peso) dissolvido em 
água livre na fase líquida de pH > 7,6 e 
com Cianeto de Hidrogênio (HCN) ≥ 20 
ppm (em peso); ou 
(d) Pressão parcial absoluta de H2S > 
0,3 kPa (0,05 psia) na fase gás. 
 
Nas condições acima, é possível a 
ocorrência do fenômeno HSC-Hydrogen 
Sulfide Cracking, que é mais ou menos 
crítico a depender da existência de 
outros contaminantes como: Sulfetos, 
Cianetos e compostos de Amônia. 
 
HSC - Hydrogen Sulfide Cracking  
CST - Corrosão Sob Tensão 
SSC - Stress Sulfide Cracking 
SWC – Stepwise Cracking 
HIC - Hydrogen Induced Cracking 
SOHIC - Stress Oriented Hydrogen 
Induced Cracking 
HAZ - Heat Afected Zone  
ZTA - Zona Termicamente Afetada 
TTAT - Tratamento Térmico de Alívio de 

SSC - Sulfide Stress Cracking 
É o ataque corrosivo dos Sulfetos/H2S, 
preferencialmente, nos locais de alto 
nível de dureza ou de tensões elevadas, 
como em proximidades de juntas 
soldadas, que provoca a fissuração ou 
trincamento chamado de corrosão sob 
tensão em presença de Sulfetos,. 
. 
Trincamento generalizado e 
preocupante, pois o ataque é rápido. 
 
 
 
 
 
 
 

1- TTAT- Tratamento Térmico de Alívio de 
Tensões residuais da fabricação e 
soldagem  necessário em partes e 
componentes submetidos à soldas e a  
trabalho de calandragem, forjamento ou 
outra operação mecânica, que resulte em 
deformação da fibra externa superior a 5%. 
 
2- TTAT não necessário em soldas para 
materiais Pnumber 1 Groups 1 and 2, de 
dureza máxima 200 HBW. 
 
3- Materiais pré-aprovados sem requisito 
adicional, a não ser tensão de escoamento 
menor ou igual a 36 ksi. 
ASTM A106 GrB 
API 5L GrB SC e CC 
ASTM A105 (dureza < 187 HBN); 
ASTM A234 Gr WPB (dureza < 187 HBN) 
 
4- Durezas máximas admissíveis para 
soldas no material aço Carbono: 
a. Na qualificação do procedimento de 

soldagem: 
• Metal de solda ou cordão: média de 

210HV5 e máximo de 248HV5 para valor 
individual (se medido conforme ASTM 
A1038 ou E384 para durômetro de 
bancada); 

• ZTA-Zona Termicamente Afetada pela 
soldagem: média 210HV5 e máximo de 
248HV5 para valor individual (se medido 
conforme ASTM A1038 ou E384 para 
durômetro de bancada); 

b. Na solda pronta, isto é executada no 
equipamento ou tubulação. 
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Sulfide Stress Cracking 
conhecido como dano de 
Corrosão Sob Tensão por 
Sulfetos, que é a origem das 
demais formas de danos, ainda 
mais perigosas, para a 
integridade física do 
equipamento ou da tubulação. 
 
 
 
 

Tensões Residuais de Fabricação e de 
Soldagem 
 
Ocorre em materiais com inclusões 
alongadas, presentes em chapas devido 
à laminação e presentes em tubos 
devido ao processo de fabricação por 
extrusão. Não há relatos de ocorrência 
em materiais forjados. 
 
Meios aquosos que propiciam o 
processo corrosivo e adsorção ou 
ingresso de átomos de H2 no metal: 
a- Presença de Cloretos que 
desestabilizam a camada protetora de 
Sulfetos; 
b- Água aerada com O2 livre. 

Já a Norma NACE 8X194 estabelece a 
criticidade do serviço, em três 
categorias de possíveis danos causados 
por ataque dos Sulfetos, particularmente 
o Sulfeto de Hidrogênio (H2S), ao 
material aço Carbono: baixo, moderado 
e alto potencial. 
 
Serviço da Categoria 1 
• Baixo potencial para SSC, potencial 
desprezível para H2 Blistering, HIC e 
SOHIC. 

• Condições:  
• Fase aquosa com < 50 ppm (em 
peso) de Sulfeto total e pH próximo ao 
neutro (6,5 a 7,5); 
• Nenhum Cianeto de Hidrogênio 
(HCN) ou outros compostos de Cianeto 
(geralmente <20 ppm (em peso) na 
fase aquosa). 
 
Serviço da Categoria 2 

• Dureza máxima admissível de 200HBW 
(se medido conforme ASTM E10 ou 
A833) para o metal do cordão de solda e 
para a ZTA. 

 
H2 Blistering; 

Os átomos de Hidrogênio, gerados na 
corrosão da superfície do aço pelos 
Sulfetos/H2S, são adsorvidos, penetram 
e se acumulam em descontinuidades 
(inclusões e delaminações) da matriz do 
material, se recombinam formando as 
moléculas de H2, que ao se 
acumularem, pressurizam e deformam o 
material e formam os empolamentos ou 
bolhas (blisters) de Hidrogênio.  
 

Requisitos adicionais: 
 
Material acalmado;  
Baixo P; 
Baixo S; 
Esferoidização das inclusões, com adição 
de Cálcio na razão de Ca/S > 1,2; 
Desgaseificação a vácuo. 
TTAT para alívio das tensões residuais de 
fabricação e soldagem 

HIC - Hydrogen-Induced Cracking 
Comum em aços “sujos”, com 
impurezas como Enxofre e Fósforo, e 
presença de inclusões alongadas, de 
MnS-Sulfetos de Manganês, em chapas 
devido à laminação e em tubos devido 
ao processo de fabricação por extrusão. 
 
São trincas induzidas pelo Hidrogênio, 
que se formam a partir dos 
empolamentos, pela pressurização da 
estrutura cristalina do aço. 
Normalmente ocorre com a 
interconexão dos empolamentos 
causados pelo “blistering”. 
Essa fissuração ou trinca pode se dar 
em vários níveis paralelos à superfície e 
às tensões principais e interligar-se, 
gerando o trincamento em degraus. 
Não trazem risco imediato e a 
velocidade da deterioração é lenta, 
permitindo o acompanhamento 
operacional. 
 

Requisitos adicionais: 
 
Material acalmado;  
Baixo P; 
Baixo S; 
Esferoidização das inclusões; 
Desgaseificação a vácuo. 
 
Apesar de a deterioração ser prevenida 
pela qualidade metalúrgica do material, é 
recomendável o TTAT para alívio das 
tensões residuais de fabricação e 
soldagem.  
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• Potencial moderado para SSC, H2 
Blistering, HIC e SOHIC. 

• Condições:  
• Fase aquosa com Sulfeto total > 50 
ppm (em peso); ou 
• Pressão parcial de H2S na fase 
gasosa maior que 0,0003 MPa (0,05 
psia) e uma fase aquosa com < 2.000 
ppm (em peso) de Sulfeto total e pH < 
4; ou 
• Fase aquosa com < 2.000 ppm (em 
peso) de Sulfeto total e pH > 7,6 e 
HCN-Cianeto de Hidrogênio < 20 ppm 
(em peso); ou 
• Fase aquosa com < 2% em peso de 
Bissulfeto de Amônia NH4HS; ou 
• Fase aquosa com 4 a 6% em peso de 
Bissulfeto de Amônia NH4HS. 
 

Serviço da Categoria 3 
• Alto potencial para SSC, H2 Blistering, 
HIC e SOHIC.  

• Condições: 
• Fase aquosa com Sulfeto total > 50 
ppm (em peso); ou 
• Pressão parcial de H2S na fase gasosa 
maior que 0,0003 MPa (0,05 psia) e 
uma fase aquosa com > 2.000 ppm (em 
peso) de Sulfeto total e pH < 4; ou 
• Fase aquosa com > 2.000 ppm (em 
peso) de Sulfeto total, pH > 7,6 e HCN > 
20 ppm (em peso); ou 
• Fase aquosa com > 2% em peso de 
Bissulfeto de Amônia NH4HS; ou 
• Fase aquosa com > 6% em peso de 
Bissulfeto de Amônia NH4HS. 

SWC - Stepwise Cracking 
A união das trincas ou fissuras de HIC, 
resultante das bolhas de Hidrogênio, 
que se interconectam em diferentes 
planos do aço, como trincas em 
degraus, é chamada de “stepwise 
cracking".  
 

Requisitos adicionais: 
 
Material acalmado;  
Baixo P; 
Baixo S; 
Esferoidização das inclusões; 
Desgaseificação a vácuo. 
. 
Apesar de a deterioração ser prevenida 
pela qualidade metalúrgica do material, é 
recomendável o TTAT para alívio das 
tensões residuais de fabricação e 
soldagem. 
 

SOHIC - Stress-Oriented Hydrogen-
Induced Cracking 

Também comum em aços “sujos”, com 
presença de inclusões alongadas. 
Processo semelhante ao HIC em que a 
fissuração é perpendicular à superfície 
da chapa, induzida pelo Hidrogênio e 
orientada pelas tensões principais, 
quando a concentração do Hidrogênio, 
se dá em região altamente tensionada. 
Preocupante, pois a deterioração é 
rápida, devido às trincas serem 
perpendiculares à superfície e às 
tensões principais. 

Requisitos adicionais: 
 
Material acalmado;  
Baixo P; 
Baixo S; 
Esferoidização das inclusões; 
Desgaseificação a vácuo. 
 
Apesar de a deterioração ser prevenida 
pela qualidade metalúrgica do material, é 
recomendável o TTAT para alívio das 
tensões residuais de fabricação e 
soldagem. 

Serviço com Hidrogênio   
High Temperatura Hydrogen 
Attack Service 
 
API RP 941- Steels for 

Pressão parcial H2 ≥ 7 bar absoluto 
Temperatura a partir de 204ºC 
 
 

Risco de empolamento causado pela 
migração de H2 livre dissolvido no fluido, 
que em alta temperatura se dissocia em 
átomos, que migram para o interior da 
microestrutura do material. 

Aço carbono acalmado. 
 
TTAT para alívio das tensões internas 
residuais da fabricação e de soldagem 
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Hydrogen Service at Elevated 
Temperatures and Pressures in 
Petroleum Refineries and 
Petrochemical Plants 
 
 

Ocorrem reações com os carbetos de 
Ferro do contorno dos grãos, gerando 
metano que fica aprisionado, levando 
simultaneamente à fragilização do 
material (pela perda de carbetos) e a 
fissuras e trincas. 
 

Serviço Corrosão generalizada 
ou localizada  
 

Meios contendo H2S, Enxofre e seus 
compostos, e Mercaptans >3% peso em 
temperaturas >200ºC. 
Taxas de corrosão previstas pelas 
curvas de Couper (frações líquidas) e 
McCoy (frações gasosas). 

Perda de espessura uniforme ou 
localizada. 

Sem requisito adicional a não ser 
sobreespessura de corrosão elevada (≥ 6 
mm) 

Serviço Tóxico ou letal   
Lethal Fluid Service 
 
ASME Sec VIII Div 1 Rules for  
Construction of Pressure 
Vessels Paragraph UW-2 
Service Restrictions 
O critério utilizado para classificar 
o Serviço Tóxico com H2S é: 
Para equipamento: 
Teor H2S ≥ 3% em peso no 
líquido ou 500 ppmv no vapor. 
              

Fluido letal conforme ASME Sec VIII Div 
1 parágrafo UW-2 Service Restrictions 
Por “substâncias letais” entendem-se 
gases venenosos ou líquidos de tal 
natureza que uma quantidade muito 
pequena do gás ou do vapor do líquido, 
misturado ou não misturado com o ar, é 
perigosa à vida quando inalado. Esta 
classe inclui substâncias desta natureza 
que são armazenadas sob pressão ou 
podem gerar uma pressão se 
armazenadas em um recipiente 
fechado. 

Risco de contaminação ambiental e à 
saúde humana 

Material acalmado 
TTAT para alívio das tensões residuais de 
fabricação e soldagem, independente da 
espessura e da dureza.  
Aperto de montagem de ligações 
flangeadas com procedimento de torque 
controlado, conforme ASME PCC-1 
Guidelines for Pressure Boundary Bolted 
Flange Joint Assembly. 

Serviço Categoria M  
Category M Fluid Service 
ASME B31.3 Process Piping 
Chapter M 
O critério utilizado para classificar 
o Serviço Tóxico com H2S é: 
Para tubulação:  
Teor H2S ≥ 3% em peso no 
líquido ou 500 ppmv no vapor. 
 

Serviço Fluido Categoria M 
Category M Fluid Service 
É um serviço de fluido no qual o 
potencial de exposição de pessoal é 
considerado significativo e em que uma 
única exposição a uma quantidade 
muito pequena de um fluido tóxico, 
causada por vazamento, pode provocar 
sérios danos irreversíveis às pessoas 
que respiram ou ao contato corporal, 
mesmo quando medidas restaurativas 
são tomadas. 

Risco de contaminação ambiental e à 
saúde humana 

Material acalmado 
TTAT não necessário. 
Aperto de montagem de ligações 
flangeadas com procedimento de torque 
controlado, conforme ASME PCC-1 
Guidelines for Pressure Boundary Bolted 
Flange Joint Assembly. 

 


