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A escolha do material de peças e componentes é quase sempre um compromisso entre o desempenho e o custo. Este 
artigo destaca algumas considerações ao escolher um transmissor de pressão adequado para aplicações com água do 
mar, por exemplo, em sistemas de gerenciamento de água de lastro ou unidades de dessalinização.

A melhor solução para qualquer aplicação com meio corrosivo é - de 
uma perspectiva de desempenho - o uso de titânio pois ele oferece 
excelente resistência à corrosão. A grande desvantagem do titânio é 
o custo muito alto do material em si e do alto custo de usinagem. 
Por isso, os engenheiros procuram soluções mais baratas que ainda 
atendam plenamente os requisitos da aplicação.

Em muitos casos, o 1.4404 (AISI316L) é usado pois oferece uma re-
sistência razoável à corrosão a um preço um pouco mais baixo, ligei-
ramente acima do aço inoxidável básico como o 1.4305. Porém, a 
experiência em campo mostra que os transmissores de pressão com 
esse material relativamente comum podem falhar antes do tempo 
devido à corrosão. Geralmente, quanto mais alta a temperatura e/ou 

quanto mais alto o conteúdo corrosivo ou de sal, mais rápido eles 
falharão.

Um cliente da Trafag usando transmissores de pressão para unidades 
de dessalinização especificou o 1.4404 (AISI316L); e ele funcionou 
bem para a maioria dos casos. Porém, em unidades usadas em área 
tropicais, alguns dos transmissores se corroeram após um tempo re-
lativamente curto. O cliente estava procurando uma melhor alterna-
tiva ao AISI316L, e por razões de custo, o titânio não era uma opção. 
A Trafag oferece para tais aplicações, um transmissor de pressão com 
sensores de cerâmica e a conexão e alojamento de processo de aço 
duplex 1.4462. Esta tem sido uma solução perfeita para todas as in-
stalações críticas deste cliente por diversos anos até agora, e insta-

Resistindo aos desafios da água salgada: 
Escolha do aço compatível
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O Trafag ECTN 8477 está disponível em diversos aços depen-
dendo da aplicação adequada. Amostras após serem expostas 
ao teste de mistura de sal IEC 60068-2-52, nível de severidade 
1, aço padrão 1.4305, 1.4404 (AISI316L), aço duplex 1.4462 
(da esquerda para a direita).
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lações equipadas com transmissores de pressão de aço duplex estão 
funcionando bem agora mesmo sob temperaturas elevadas ou com 
alto conteúdo de sal.

Um transmissor de pressão feito de aço duplex 1.4462 poderia ser 
uma solução perfeita para todos os casos, mas infelizmente o custo 
do aço duplex é ligeiramente maior, e a usinagem do aço duplex é 
muito cara. Devido a suas propriedades mecânicas, ele provoca des-
gaste excessivo em ferramentas e diminui a velocidade de usina-
gem, tornando assim as peças caras com o custo subindo aproxima-
damente entre o AISI316L e o titânio. Então, também nesse caso, os 
engenheiros precisam avaliar cuidadosamente os riscos da aplicação 
e balancear entre maior custo e desempenho melhorado, isto é, a 
resistência à corrosão neste caso. Contudo, para temperaturas mais 
altas, alta concentração de sal ou outro conteúdo corrosivo de líquido, 
há ainda somente uma solução segura: o titânio.

Há dois principais critérios para avaliar a resistência à corrosão 
contra a água salgada de um aço inoxidável baseado em especi-
ficações de material: o Número Equivalente de Resistência ao Pite 
(PREN) e a Temperatura Crítica de Pite (CPT), ambos dependen-
do do conteúdo do material. Para testes práticos, uma indica-
ção boa e confiável é o teste de mistura de sal de acordo com a  
IEC 60068-2-52. 

Procedimentos de teste exatos para medir a resistência à corrosão 
PREN de diversos tipos de aço inoxidável são especificados no pa-
drão ASTM G48. Geralmente, quanto mais alto o valor do PREN, 
maior a resistência à corrosão o aço tem, e aços com valores de 
PREN acima de 32 são considerados resistentes à água do mar (cor-
rosão). O PREN do 1.4404 (AISI316L) é de 23...28.5 enquanto o 
aço duplex 1.4462 é de 31...38, dependendo da composição exata 
do conteúdo.

Existem diferentes métodos para avaliar o CPT que é definido 
como a «temperatura mais baixa na superfície do modelo no 
qual a corrosão de propagação estável ocorre sob condições de 
teste específicas» (ISO 17864:2005), algumas regras práticas em-
píricas se baseiam simplesmente no conteúdo de molibdênio. 
O CPT do 1.4404 (AISI316L) está entre 24 e 27.5°C comparado a 
27.5...34.5°C do aço duplex 1.4462. Por isso, especialmente para 

temperaturas maiores, por exemplo em água do mar tropical, o 
1.4462 é a escolha mais segura, com uma resistência à corrosão 
muito melhor do que o AISI316L e ainda a um custo mais baixo 
que o titânio. 
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Sistema de osmose reversa para uma instalação de água potável.

Como avaliar a resistência à corrosão

Câmara de teste de spray de sal: A avaliação prática da resistência à corrosão é 
geralmente realizada com um teste de mistura de sal de acordo com a IEC 60068-2-52 
que também é parte da especificação de teste DNVGL. As amostras são expostas 
durante duas horas a uma mistura de sal e então são armazenadas durante sete 
dias em ambiente de umidade quente. Esse procedimento é repetido quatro ve-
zes.
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Soluções da Trafag para aplicações marinhas

Transmissor de pressão de imersão ECL 8439 

Certificada para aplicações marinhas pela DNVGL com Aprovação de 
Tipo de Reconhecimento Mútuo EU RO

Disponível no 1.4404 (AISI316L), aço duplex 1.4462

Ajuste de faixa de medição com aplicativo Android e caixa de inter-
face para adaptar ao nível do tanque e massa específica do líquido

Ficha de dados: www.trafag.com/H72336 

Transmissor de pressão para construção naval ECTN 8477 

Certificada para aplicações marinhas pela DNVGL com Aprovação de Tipo de Reconhecimento 
Mútuo EU RO

Disponível no 1.4404 (AISI316L), aço duplex 1.4462 e titânio

Opcionalmente com membrana frontal para depósito de meio ou líquidos contendo partículas

Ficha de dados: www.trafag.com/H72322

Trafag AG sensors & controls
Trafag AG é um fabricante líder internacional de sensores e equi-
pamentos de monitoração de elevada qualidade para medição 
da pressão, temperatura e densidade de gás. Para além do vasto 
leque de produtos standard e configuráveis, a Trafag também 
desenvolve soluções feitas à medida para clientes OEM. A Trafag, 
fundada em 1942, com sede na Suíça, dispõe de uma vasta rede 
de distribuição e serviços em mais de 40 países em todo o mun-
do. Isso permite que a Trafag ofereça aos clientes um atendimento 
personalizado e especializado e garanta o melhor serviço possível. 
Departamentos de desenvolvimento e de produção com elevado 
desempenho garantem que os produtos Trafag tenham a máxima 
qualidade e precisão, sejam fornecidos de forma rápida e viável e 
que os pedidos dos clientes sejam implementados rapidamente.  
www.trafag.com 


