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             Análise do isolante térmico Silicato de Cálcio para  isolamento térmico  
                                            de tubu lações  de aço inoxidável 
Colaboração de Daniel Telhado Gomes da Petrobras 
 
Análise da adequabilidade do material isolante térmico - Silicato de Cálcio para isolamento térmico de 
tubulações de aço inoxidável  
 
O uso de materiais isolantes térmicos em equipamentos/tubulações de aço inoxidável é uma  
preocupação em decorrência da possibilidade de corrosão sob isolamento, que no caso dos aços  
inoxidáveis austeníticos e duplex, estão sujeitos à Corrosão Sob Tensão (CST), principalmente para  
serviços contínuos ou intermitentes na faixa de 45 a 205 °C. 
 
Para a ocorrência de CST em tubulações e equipamentos fabricados em aço inoxidável é necessária  
a presença de solução aquosa com íons cloreto em regiões mecanicamente tensionadas do equipamento.  
Este processo corrosivo pode ainda ser acelerado por outros íons presentes e pelo oxigênio em solução. 
 
Conforme apresentado na figura abaixo, a CST em tubulações/equipamentos de aço inoxidável é  
extremamente preocupante pela morfologia do dano, identificada pela formação e propagação de  
trincas ramificadas, sendo de difícil detecção visual e oferecendo alto risco. 
 

 
 
Para avaliar o potencial de CST oferecido por um isolante térmico em contato com aço inoxidável,  
há a seguinte normalização aplicada: 
1 - Ensaios laboratoriais conforme ASTM C692 - Standard Test Method for Evaluating the Influence  
of Thermal Insulations on External Stress Corrosion Cracking Tendency of Austenitic Stainless Steel 
2- Análise química dos lixiviáveis conforme ASTM C871: Standard Test Methods for Chemical Analysis  
of Thermal Insulation Materials for Leachable Chloride, Fluoride, Silicate, and Sodium Ions 
 
Os resultados obtidos no ASTM C871 (similar à ABNT NBR 12581) devem estar enquadrados, conforme  
condições abaixo: 
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- Teor de Cloretos, Fluoretos, Silicatos e Sódio abaixo do limite da Figura 1 do ASTM C795. 
- pH < 12,5 (@ 25 °C) 
- Teor de Sódio + Silicatos > 50 ppm 
 
O certificado de análise química do isolante silicato de cálcio convencional do mercado apresenta 
os seguintes resultados: 
 

 

 
 
Pela análise dos resultados verifica-se que a amostra testada quanto aos íons lixiviados atende aos  
requisitos da ASTM C795, conforme enquadramento na figura abaixo (Fig. 1 ASTM C795), teor mínimo  
de sódio e silicatos (> 50 ppm) e pH (< 12,5). 
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Entende-se que o baixo teor de cloretos lixiviáveis, enquadrado nos requisitos da ASTM C795),   
indica que a amostra do isolante térmico oferece baixo potencial de CST.  
 
Entretanto, além dos lixiviáveis do isolante, a infiltração de água com cloretos dissolvidos também pode  
gerar condição ideal para a CST, particularmente em serviços entre 45 °C a 205 °C e quando  
isolados com material que absorve grande quantidades de água, como o silicato de cálcio (absorção de  
umidade do ar de ~20% e de água ~200% em peso). 
 
Em regiões sujeitas à formação de névoa salina, como em locais próximos ao mar, torres de resfriamento  
ou mesmo sob a influência de vazamentos de água não tratada, é comum o depósito de sais (contendo  
cloretos) sobre a proteção do isolamento (normalmente chapa de alumínio).  
 
Os sais acumulados sobre a superfície da proteção são dissolvidos pela água da chuva incidente,  
Podendo infiltrar-se em locais com falhas na proteção, e assim carreando cloretos para a superfície dos 
equipamentos/tubulações.  
 
Para serviços com aço inoxidável em "baixa" temperatura e sujeitos ao depósito de sais, recomenda-se 
que a proteção seja integralmente selada (*) e que seja selecionado um material com baixa absorção de  
água/umidade. 
 
* Proteção selada: 
Alternativa 1: Proteção contra intempéries composta por chapa de alumínio (conforme N-250), e uso de  
selante não secativo em todas as emendas e interferências. 
Alternativa 2: Proteção contra intempéries composta por fibra de vidro e resina, sem emenda de campo,  
ou com selagem em todas as emendas e interferências (ex.: FIBAROLL). 
Alternativa 3: Proteção contra intempéries composta por revestimento elastomérica, com selagem em  
todas as emendas e interferências (ex.: ULVA). 
Em todas as alternativas acima, recomendamos manutenção das selagens a cada 5 anos. 
 
Resumindo, pelos riscos envolvidos na corrosão sob isolamento de aços inoxidáveis é recomendável: 

a- Para uso em ambiente rural (baixa salinidade): 
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O silicato de cálcio pode ser usado sem restrições para equipamentos/tubulações, que operem  
continuamente em temperatura acima de 205 °C.  
Para serviços contínuos ou intermitentes que passem pela faixa de 45 °C a 205 °C pode ser permitido 
 o uso deste silicato de cálcio desde que seja realizada a proteção selada.  
 

b- Para uso em ambiente salino: 
Não usar o silicato de cálcio para equipamentos/tubulações de aço inoxidável em ambientes salinos 
em decorrência do alto risco de CST em caso de eventual falha da proteção (selada ou não) e  
absorção da água infiltrada (mesmo que em períodos curtos de parada do equipamento/tubulação). 
Alternativamente ao silicato de cálcio, sugerimos o uso de materiais de baixa absorção de água e  
enquadrados na ASTM C795, como a perlita expandida, aerogel em manta ou o vidro celular, para  
serviços com aço inoxidável. 
 


