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RESUMO  

São de bilhões de dólares os investimentos em decorrência da corrosão do aço na 
indústria de óleo e gás, sendo este um fator crítico. A fim de evitar falhas, acidentes e paradas 
de equipamento relacionados ao desgaste é imprescindível a melhoria contínua nas suas 
características, possibilitando prevenção e manutenção contra os ataques corrosivos. Uma 
alternativa a este problema é o recobrimento do aço com filmes finos metálicos com 
características protetivas em meio ao transporte de petróleo. Com esta técnica é possível 
reduzir atrito, desgaste e ações química e eletroquímica que desencadeiam corrosão nas 
tubulações. 

O elemento Nióbio (Nb), abundante no Brasil, forma espontaneamente o Pentóxido de 
Nióbio Nb2O5 com propriedades, como: resistência à uma ampla faixa de pH e diferença de 
potencial, além de manutenção da passividade na presença de meios oxidantes e redutores. 
O Molibdênio (Mo) é um elemento de liga desejável associado ao Nióbio, contribuindo na 
redução da absorção e fragilização por hidrogênio. Além da formação de molibidatos, que em 
locais degradados realiza uma espécie de recobrimento protetivo. 

O objetivo desta pesquisa é a caracterização das fases cristalográficas presentes após 
moagem de pós metálicos de Nb e Mo em várias proporções estequiométricas, para em 
seguida serem depositados por Aspersão Térmica em flame spray nos dutos de aço API x52. 
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As ligas Metálicas serão analisadas por Difração de Raio-X (DRX) qualitativamente e 
quantitativamente (refinamento Rietveld), sendo um estudo indispensável sobre desgaste, 
junção de materiais, catálise de reações químicas, oxidação, corrosão e comportamento 
mecânico em geral.  

Dentre os difratogramas, é possível observar a presença da fase Nb2O5, Mo e uma 
parte da estrutura amorfa. Nas amostras C3 e C4, que contém maior quantidade de Mo, se 
observa formação de solução sólida com a elevação do pico a 60° e diminuição de picos 
característicos das fases de Nb2O5 e Mo. Através dos resultados das análises de Raio-x pelo 
refinamento Rietveld pelo software GSAS, método caracterizado por ajustar um difratograma 
a um padrão difratométrico permitindo assim extrair informações quantitativas da estrutura 
cristalina do material, sendo possível determinar as fases e quantidade de soluções solidas 
presentes nas amostras e avaliar cada processo de obtenção das ligas definindo qual tem as 
características desejadas como revestimento de tubulações na indústria de óleo e gás.  
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