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“Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás 

passar, para atravessar o rio da vida - ninguém, exceto tu, só tu. 

Existem, por certo, atalhos sem números, e pontes, e semideuses 

que se oferecerão para levar-te além do rio; mas isso te custaria a 

tua própria pessoa; tu te hipotecarias e te perderias. 

Existe no mundo um único caminho por onde só tu podes passar. 

Onde leva? Não perguntes, segue-o!” 

Nietzsche 
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RESUMO 
 

A presença de micro-organismos em reservatórios e dutos para o 

armazenamento e transporte de petróleo é comum, especialmente quando o 

petróleo é originário de campos nos quais é utilizada injeção de água do mar 

ou água produzida para o processo de recuperação secundária, que podem 

levar a um processo de corrosão induzida por micro-organismos. A condição de 

fluido estagnado é bastante comum, principalmente em tanques de decantação 

e armazenamento. A presença de água no petróleo em condições estáticas 

possibilita a formação de duas fases, uma oleosa e outra aquosa, e uma zona 

de interface, que podem atuar de maneira diferenciada no processo corrosivo. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o processo de corrosão e 

biocorrosão do aço API 5L X60 quando exposto a diferentes fluidos utilizados 

na indústria de petróleo, em condições estáticas. Neste trabalho foram 

utilizados como fluidos testes, óleo bruto, água produzida e água do mar, bem 

como misturas em diferentes proporções de óleo e água. Os ensaios foram 

realizados nos fluidos isoladamente e nas misturas, sendo o foco da pesquisa 

avaliar o sinergismo existente entre as fases óleo e água na zona de interface. 

Foram realizados ensaios de perda de massa; quantificação dos micro-

organismos sésseis; análises eletroquímicas de potencial de circuito aberto, 

polarização e espectroscopia de impedância eletroquímica; avaliação da 

morfologia do processo de corrosão e dos biofilmes formados através de 

microscopia eletrônica de varredura. Os resultados revelaram que o aumento 

da proporção de água é um sério agravante nos processos de corrosão e 

biocorrosão, e que a zona de interface é uma região que favorece o 

desenvolvimento microbiológico. 

 

Palavras – chave: corrosão, biocorrosão, petróleo, óleo bruto, água produzida 

água do mar, Aço API 5L X60. 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The microorganisms presence in tanks and pipelines for the storage and 

transportation of petroleum are common, especially when oil is from fields in 

which is used injection seawater or produced water for the secondary recovery 

process which can lead a process of corrosion induced by micro-organisms. 

The stagnant condition fluid is quite common, especially in decantation and 

storage tanks. The water presence in oil under static conditions, enables the 

formation of two phases, one aqueous and oily another, and an interface zone 

which can act differently in the corrosion process. This study aimed to evaluate 

the corrosion and bicorrocorrion processes of API 5L X60 steel when exposed 

to different fluids used in the oil industry, in static conditions. In this work were 

used as testing fluids, oil, seawater and produced water, as well as mixtures in 

different proportions of oil and water. The tests were performed in fluids alone 

and in mixtures, in order to evaluate the synergism between oil and water 

phases in the area of interface. Following tests were performed mass loss; 

sessile micro-organisms quantification; electrochemical analyzes of open circuit 

potential, polarization and electrochemical impedance spectroscopy; evaluation 

of the morphology of the corrosion process and of the biofilms formed by 

scanning electron microscopy. The results showed that the increase of water 

proportion is a serious aggravating in corrosion and biocorrosion processes, 

and the interface zone is a region that favors microbial growth. 

 

Keywords: corrosion, biocorrosion, petroleum, crude oil, produced water and 

seawater, API 5L X60 steel. 
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CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A corrosão é um processo de degradação de materiais, que atinge 

diversos setores, destacando-se sua atuação nos mais variados ramos 

industriais, sendo responsável por elevados prejuízos econômicos (GENTIL, 

2011).  

O processo corrosivo associado à ação de micro-organismos é 

denominado de corrosão microbiologicamente induzida (CMI) ou biocorrosão. 

O mecanismo desse processo envolve o crescimento de micro-organismos, 

quase que exclusivamente bactérias, embora existam exemplos de corrosão 

atribuídos a fungos e a algas, em uma superfície com formação de biofilmes, 

que agregados de forma não uniforme, promovem um aumento no processo 

corrosivo da superfície (VIDELA e HERRERA, 2005; VIDELA, 2002 e GENTIL, 

2011).  

O processo de biocorrosão pode ocorrer devido a vários fatores 

incluindo as espécies microbianas envolvidas, respectivos metabolismos e 

habitat, bem como do tipo de substrato e do material de revestimento do 

mesmo (BEECH e SUNNER, 2004; BEECH e GAYLARDE, 1999; BEECH et al, 

2005; DE FRANÇA et al, 2000 e DUAN et al, 2008). 

Dada a variedade de ambientes, que podem proporcionar crescimento 

de bactérias, algas ou fungos, muitos são os utilitários e equipamentos que 

podem sofrer corrosão microbiológica, principalmente dutos e tanques de 

armazenamento de combustíveis (MACHADO et al,  2005). 

Na indústria de petróleo, em suas atividades de extração, transporte, 

processamento, distribuição e armazenamento de produtos, observam-se 

frequentes e graves problemas ocasionados pela ação corrosiva de micro-

organismos em componentes metálicos (MACHADO et al, 2005 e CORRÊA, 

2003). 

A presença de micro-organismos em reservatórios e dutos para o 

transporte de petróleo é comum especialmente quando o petróleo é originário 

de campos nos quais é utilizada injeção de água do mar. Neste caso especial, 
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as Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) presentes na água do mar 

apresentam papel crucial no processo de biocorrosão. A água do mar por ser 

um meio rico em sulfato, em ação conjunta com os hidrocarbonetos do 

petróleo, estimula o crescimento destas bactérias com subsequente produção 

de gás sulfídrico (VIDELA, 2003).  

Além da água do mar in natura, pode ser utilizada para a injeção em 

poços, uma “água oleosa”, também chamada de água produzida, que é gerada 

no momento da produção de petróleo (MORAES et al, 2004).  

A água produzida apresenta composição variada, que depende das 

características e profundidade do campo produtor de óleo. Geralmente, essa 

água apresenta óleo emulsionado, alta salinidade, poluentes, gases 

dissolvidos, sólidos suspensos e micro-organismos, tornando-a um meio 

altamente propício para ocorrência de processo corrosivo (MORAES et al, 

2004). 

Devido à grande necessidade de desenvolvimento de tecnologias para 

exploração de novos reservatórios no Brasil e a instalação de tecnologias da 

indústria de petróleo em nossa Região, com destaque para a Refinaria Abreu e 

Lima (Ipojuca – PE), torna-se de fundamental importância investigar os 

processos de corrosão e biocorrosão de materiais utilizados nas etapas de 

transporte, armazenagem e refino de petróleo. 

O estudo dos processos de corrosão e biocorrosão de metais causados 

por fluidos da indústria de petróleo foi o foco de pesquisa e desenvolvimento 

desta tese, que foi estruturada em sete capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta a importância, a originalidade e os objetivos 

do trabalho. O segundo capítulo corresponde à revisão de literatura na área de 

objeto de estudo, onde serão abordados conceitos relativos à indústria de 

petróleo, destacando-se os fluidos oleosos, aquosos e misturas; o processo de 

corrosão e biocorrosão presentes nas diversas fases da indústria de petróleo e 

a abordagem de técnicas gravimétricas, eletroquímicas e microscópicas 

utilizadas para monitoramento dos processos de corrosão e biocorrosão.  

No terceiro capítulo, serão descritos a metodologia e os materiais 

utilizados durante a pesquisa, sendo apresentados: a composição e formato 

dos corpos-de-prova utilizados; os fluidos investigados; a montagem dos 
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sistemas de ensaio de simulação de corrosão; os procedimentos de 

quantificação microbiológica, perda de massa, ensaios eletroquímicos 

(potencial de circuito aberto, polarização e espectroscopia de impedância 

eletroquímica) e análise microscópica. 

Os ensaios simulativos de corrosão foram realizados em fases e serão 

apresentados neste trabalho, na forma de três séries. A primeira série consistiu 

no estudo do efeito de diferentes proporções de água do mar e óleo bruto em 

condições estáticas, no processo corrosão e biocorrosão do aço API 5L X60.  A 

segunda série retrata a ação corrosiva da água do mar e da água produzida 

isoladamente (utilizadas em processos de recuperação secundária de poços) e 

em sistemas estáticos com diferentes proporções de água em óleo. A terceira 

fase teve como foco avaliar o sinergismo entre as fases oleosa e aquosa, 

avaliando o comportamento em três diferentes regiões de uma coluna de fluido 

formado por água (do mar ou produzida) e óleo bruto. As regiões investigadas 

consistiram respectivamente na região contendo água e óleo isoladamente, e a 

zona de interface, onde os fluidos estavam em contato. 

A apresentação dos resultados e discussão foi realizada com base nas 

três séries anteriormente descritas, e corresponde ao quarto capítulo desta 

tese. Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados referentes 

ao monitoramento de perda de massa para obtenção da taxa de corrosão; 

quantificação microbiológica; monitoramento eletroquímico e análise 

microscópica da superfície e biofilmes formados.  

O quinto capítulo traz as conclusões do trabalho e comentários adicionais 

sobre os resultados. No sexto capítulo serão apresentadas sugestões para 

continuidade de trabalhos futuros e no sétimo, serão listadas as referências 

bibliográficas utilizadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo Geral 
 

O trabalho teve como objetivo avaliar os processos de corrosão e 

biocorrosão do Aço API 5LX60 quando exposto a diferentes fluidos utilizados 

na indústria de petróleo, em condições estáticas. 

  

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

· Avaliar a taxa de corrosão do Aço API 5LX60 exposto a óleo cru, 

água produzida e água do mar isoladamente e em diferentes 

proporções de óleo/água; 

· Investigar o processo de corrosão do Aço API 5LX60 disposto na 

zona interfacial óleo/água; 

· Monitorar a influência microbiológica no processo corrosivo através 

da quantificação dos micro-organismos presentes nos biofilmes 

formados e nos fluidos utilizados; 

· Analisar a morfologia do processo corrosivo e dos biofilmes 

formados através de microscopia óptica e microscopia eletrônica de 

varredura; 

· Investigar o processo de corrosão na fase aquosa através de 

ensaios eletroquímicos de potencial de circuito aberto, polarização e 

espectroscopia de impedância eletroquímica. 
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1.2. Justificativa e Relevância 
 

Os problemas e custos ocasionados pela corrosão são frequentes e 

ocorrem nas mais variadas atividades. Diversos setores industriais são 

atingidos por esse problema, sendo notório o destaque na indústria de petróleo, 

onde, constantemente são apresentados vazamentos em oleodutos e 

gasodutos, provenientes da degradação de materiais pelo processo corrosivo 

(GENTIL, 2011).  

Na indústria petrolífera, a produção do petróleo é normalmente 

acompanhada da produção de água, gases e sedimentos que devem ser 

removidos e dispostos de forma adequada. Visando a recuperação de petróleo 

nos reservatórios, é comum a injeção sob pressão de água nos poços, que 

pode ser água doce, água do mar e mesmo a água produzida, acarretando a 

formação indesejável de emulsões de água em óleo (THOMAS, 2004; GOMES, 

2009 e DE SOUZA, 2010). 

A presença de água associada ao petróleo provoca uma série de 

problemas nas etapas de produção, transporte e refino. Além de onerarem os 

custos de produção e transporte de petróleo, as águas produzidas apresentam 

sais dissolvidos, que variam de concentração em função das características do 

reservatório e também micro-organismos, condições que podem intensificar o 

processo corrosivo (LIMA, 1996 e THOMAS, 2004). 

Poucos trabalhos destinados ao estudo de corrosão causado por misturas 

de óleo e água em condições estáticas são encontrados na literatura. A 

condição de fluido estática é uma situação real na indústria de petróleo, que 

pode ser observada tanto em tanques de separação e armazenamento, quanto 

em paradas de processo em dutos.  

A estagnação de fluido promove a formação de uma zona de interface 

óleo/água, que foi um dos focos de interesse deste trabalho. Essa região, não 

investigada até o momento, poderia ser uma zona propícia para troca de 

nutrientes e sinergismo entre as fases, o que favoreceria os processos de 

corrosão e biocorrosão. 

Outro aspecto importante da pesquisa é que os fluidos utilizados: óleo 

bruto, água produzida e água do mar, são fluidos naturais, que são usados na 
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indústria de petróleo. Muitos trabalhos relatam o uso de fluidos sintéticos, o que 

torna a presente pesquisa diferenciada, por utilizar fluidos reais, aproximando 

as condições investigadas das situações práticas de campo. 

Ressalta-se ainda a importância de investigar o processo de corrosão e 

biocorrosão de forma integrada através de diferentes técnicas. O uso conjunto 

de ensaios gravimétricos, quantificação microbiológica, monitoramento 

eletroquímico e análises microscópicas possibilita a melhor compreensão dos 

diferentes mecanismos de corrosão envolvidos no processo de deterioração de 

um material. 

O estudo do processo corrosivo de materiais metálicos expostos a óleo 

bruto, e misturas de óleo com água produzida ou água do mar, torna-se 

relevante, pois possibilita compreender a ação sinérgica desses dois meios na 

degradação do material e contribui para enriquecimento de pesquisas 

associadas ao processo de corrosão em sistemas contendo óleo e água, que é 

uma condição real da indústria de petróleo, porém ainda pouco investigada. 

Diante do elevado crescimento da indústria de petróleo em nível nacional 

e particularmente, com a fase implantação da Refinaria Abreu e Lima  no 

estado de Pernambuco, torna-se de elevado interesse o desenvolvimento de 

pesquisas direcionadas ao estudo de resistência à corrosão de materiais 

expostos aos fluidos da indústria de petróleo. 

A presente pesquisa surge como uma proposta de investigação do 

processo de corrosão causado por diferentes fluidos da indústria de petróleo 

(óleo, água produzida e água do mar), utilizando análise de perda de massa, 

análise microbiológica, avaliação microscópica e ensaios eletroquímicos. Bem 

como, avaliar o sinergismo entre a fase aquosa e a fase oleosa na interface 

óleo/água, no processo de corrosão e biocorrosão do aço API 5LX60 que é 

muito utilizado na indústria de petróleo tanto na fabricação de tanques, quanto 

de dutos de transporte. 
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CAPÍTULO II 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

Este capítulo descreve a fundamentação teórica necessária para o 

desenvolvimento deste trabalho, abordando aspectos da indústria de petróleo, 

corrosão e biocorrosão, e técnicas utilizadas para avaliação do processo 

corrosivo.  

 

2.1. Indústria de Petróleo 
 

2.1.1. Petróleo 
 
 A palavra petróleo, originária do latim petra (pedra) e oleum (óleo), é 

utilizada para designar um produto natural que no estado líquido é uma 

substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, com cheiro 

característico e cor variando entre o negro e o castanho claro (THOMAS, 

2004). O petróleo é constituído de óleo cru e gás natural (CORRÊA, 2003). 

A origem do petróleo está associada à decomposição de matéria 

orgânica depositada junto a sedimentos, que migra através de aquíferos e fica 

aprisionado em reservatórios (THOMAS, 2004; CORRÊA, 2003 e FARAH, 

2012).  

A interação dos fatores: matéria orgânica, sedimento e condições 

termoquímicas favoráveis, é de fundamental importância para que haja a 

formação do petróleo. O tipo de hidrocarboneto formado, petróleo ou gás, é 

determinado pela constituição da matéria orgânica original e pelo processo 

térmico atuante sobre ela (THOMAS, 2004). 

O petróleo é um composto que possui uma grande variedade de 

componentes, correspondendo principalmente a uma mistura de 

hidrocarbonetos, sendo os outros constituintes, basicamente, compostos 

orgânicos que contém elementos como nitrogênio, enxofre e oxigênio 

(THOMAS, 2004). Os hidrocarbonetos representam cerca de 90% dos óleos 

crus (CORRÊA, 2003). 
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De acordo com Thomas (2004), óleos obtidos a partir de diferentes 

reservatórios possuem características diferenciadas, contudo eles apresentam 

análises elementares semelhantes às apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Análise elementar do óleo cru típico (% em peso). 

Elemento % em peso 

Hidrogênio 11-14 

Carbono 83-87 

Enxofre 0,06 – 8 

Nitrogênio 0,11-1,7 

Oxigênio 0,1-1,7 

Metais Até 0,3 
Fonte: Baseado em THOMAS (2004). 

 

Na Tabela 2, são apresentados os compostos mais comumente 

encontrados na constituição do petróleo. 

 
Tabela 2: Constituintes mais comuns do petróleo 

Não-Hidrocarbonetos Hidrocarbonetos 

Compostos Sulfurados Parafínicos Normais 

Compostos Nitrogenados Parafínicos Ramificados 

Resinas e Asfaltenos Parafínicos Cíclicos 

Compostos Metálicos Insaturados 

 Aromáticos 
Fonte: Baseado em THOMAS (2004). 

 

De modo geral, todos os petróleos apresentam os mesmos 

hidrocarbonetos em sua composição, variando apenas a sua quantidade. Com 

essa variação de concentração dos hidrocarbonetos presentes, são 

observadas diferentes características para diferentes tipos de petróleo 

(THOMAS, 2004 e FARAH, 2012). 

 No caso dos compostos sulfurados, pode-se destacar que o enxofre é o 

terceiro elemento mais abundante encontrado no petróleo, ocorrendo na forma 
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de sulfetos, polissulfetos, benzotiofenos e derivados, moléculas policíclicas 

com nitrogênio e oxigênio, gás sulfídrico, dissulfeto de carbono, sulfeto de 

carbonila e enxofre elementar (muito raro) (FARAH, 2012 eTHOMAS, 2004).  

 Os compostos sulfurados são indesejáveis, porém estão presentes em 

todos os tipos de petróleo, sendo os responsáveis pela corrosividade dos 

produtos de petróleo, aumento da polaridade dos óleos (aumentando a 

estabilidade das emulsões), contaminação dos catalisadores utilizados nos 

processos de transformação e pela determinação da cor e do cheiro 

característico dos produtos finais. Além dos problemas listados anteriormente, 

os compostos sulfurados são tóxicos e produzem por combustão SO2 e SO3, 

ambos são gases poluentes da atmosfera, que em meio aquoso formam H2SO3 

e H2SO4 (FARAH, 2012 e THOMAS, 2004). 

 A maior parcela de nitrogênio encontra-se nas frações mais pesadas, 

apresentando-se quase em sua totalidade na forma orgânica (piridinas, 

quinolinas, pirróis, indóis, porfirinas, e compostos policíclicos com enxofre, 

oxigênio e metais). A presença de compostos nitrogenados aumenta a 

capacidade do óleo reter água em emulsão e são responsáveis pelo 

envenenamento de catalisadores (FARAH, 2012). 

 Os compostos oxigenados aparecem no petróleo na forma de ácidos 

carboxílicos, fenóis, cresóis, ésteres, amidas, cetonas e benzofuranos. São 

encontrados nas frações mais pesadas, e são apontados como responsáveis 

pela acidez e coloração (ácidos naftênicos), odor (fenóis), formação de goma e 

corrosividade das frações do petróleo (THOMAS, 2004 e FARAH, 2012). 

 As resinas e asfaltenos assemelham-se por serem moléculas grandes, 

com alta relação de carbono/hidrogênio e presença de enxofre, oxigênio e 

nitrogênio (de 6,9 a 7,3%). Sua estrutura básica é caracterizada pela presença 

de 3 a 10 ou mais anéis, geralmente aromáticos, por molécula. A principal 

diferença entre esses dois componentes do petróleo é que os asfaltenos 

encontram-se dispersos no petróleo na forma coloidal, enquanto as resinas 

encontram-se solubilizadas (THOMAS, 2004). 

 Os metais encontram-se presentes no petróleo na forma de sais 

orgânicos dissolvidos na água emulsionada ao petróleo e na forma de 

compostos organometálicos complexos, que tendem a se concentrar nas 
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frações mais pesadas. Suas concentrações são baixas (teor variando entre 1 a 

1200 ppm), contudo podem ocasionar contaminação dos catalisadores 

(THOMAS, 2004). 

 

2.1.2. Produção de Petróleo 
 
Como mencionado anteriormente, o óleo e o gás natural são misturas de 

hidrocarbonetos resultantes de processos físico-químicos sofridos pela matéria 

orgânica que se depositou juntamente com fragmentos de rochas durante a 

formação de bacias sedimentares, há milhões de anos (THOMAS, 2004 e 

FARAH, 2012).  

Devido aos efeitos mecânicos, ocorre a migração do petróleo no 

subsolo, acumulando-se em rochas porosas e permeáveis denominadas 

rochas reservatório (também chamadas de formação). 

Na Figura 1, pode ser observado um esquema representativo básico da 

produção de óleo. 
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Figura 1: Esquema do processo de produção de óleo. 

 

De acordo com a Figura 1, observa-se que o processo de extração de 

petróleo é complexo. Na representação simplificada, visualiza-se o reservatório 

com suas regiões onde estão contidos óleo e água, e as colunas de 

subsuperfície dos poços de produção e injeção, com os respectivos 

equipamentos. 

 No esquema anterior, observa-se que o petróleo e a água são 

produzidos conjuntamente, ou seja, a etapa de extração de petróleo é 

acompanhada da extração de água emulsionada, que em muitos casos 

apresenta alta salinidade, o que a torna um meio extremamente agressivo 

(THOMAS, 2004; GOMES, 2009; DE SOUZA, 2010).  

Em seguida o petróleo e a água são levados para o vaso separador de 

gás, onde é removida a fração de gás contida na emulsão. Posteriormente, a 

emulsão passa pelo tanque de água livre, onde é realizada a separação da 



12 

  

 

água e do óleo. A água removida segue para etapa de tratamento para ser 

reinjetada através dos poços injetores e o óleo segue para o tanque de 

armazenamento, de onde será destinado para processamento nas refinarias 

(THOMAS, 2004; GOMES, 2009).  

 

2.1.3. Água Produzida 
  

O termo água produzida é atribuído à água que é extraída junto com o 

petróleo do reservatório por ocasião do processo de extração do petróleo. A 

água produzida é um fluido indesejável, que gera preocupações com o seu 

descarte, uma vez que dependendo do poço, pode ser gerada em grandes 

proporções (THOMAS, 2004; GOMES, 2009 e DE SOUZA, 2010).  

Essa água associada à extração de petróleo pode ser originária de 

acumulações de água, chamadas aquíferos, que podem estar adjacentes às 

formações portadoras de hidrocarbonetos ou pode estar relacionada à água 

injetada em projetos que visam aumentar a recuperação de óleo, denominados 

de recuperação secundária (THOMAS, 2004).  

A quantidade de água produzida associada ao óleo varia muito ao longo 

da vida produtiva dos poços, podendo alcançar valores da ordem de 50 a 100% 

em volume ao fim da vida produtiva dos mesmos (THOMAS, 2004 e ROSA, 

2003). 

Em alguns campos de produção de petróleo, sobretudo nos campos 

maduros, a água produzida representa o maior volume a ser descartado. Este 

fato configura um cenário preocupante no que se refere ao descarte de 

efluentes e impactos ambientais (GOMES, 2009). 

A água produzida, geralmente apresenta alta salinidade, partículas de 

óleo em suspensão, produtos químicos adicionados nos diversos processos de 

produção, metais pesados, sólidos em suspensão, micro-organismos e por 

vezes alguma radioatividade. Os fatores citados agravam-se com o expressivo 

volume envolvido, o que torna esse efluente, um poluente de difícil descarte 

(THOMAS, 2004).  

A água produzida apresenta uma grande quantidade de sais: 

carbonatos, sulfatos e cloretos de sódio, potássio e magnésio. O teor de sais 
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expresso em concentrações (g/L) de NaCl pode chegar a valores superiores a 

300 g/L, enquanto que a água do mar geralmente tem salinidade entre 30g/L a 

40g/L. O processo de corrosão é associado à ação dos cloretos, enquanto que 

as incrustações são atribuídas aos sulfatos e carbonatos (LIMA, 1996).   

De acordo com Lima (1996) as principais causas para geração de água 

produzida são:  

 

· Poços perfurados próximos à interface óleo/água;  

· Poços produtores de óleo em etapa posterior de produção, em 

que houve o avanço da frente de água até a coluna produtora;  

· Falha no revestimento do poço, ocasionada por uma cimentação 

mal feita em um ponto acima da zona produtora de óleo;  

· Recuperação secundária, onde a injeção de água na forma líquida 

ou vapor no reservatório visa manter ou aumentar a produção de 

óleo. 

 

2.1.4. Água de Injeção 
 

Conforme mencionado anteriormente, uma das formas de controle do 

volume da água produzida é a sua utilização no processo de exploração e 

produção. Essa água é reinjetada visando manter a pressão do reservatório, 

auxiliando o fluxo de petróleo para a superfície. A água que é injetada em um 

poço com a finalidade de promover o controle de pressão é denominado de 

água de injeção e o processo associado à recuperação do fluxo do poço, é 

conhecido como recuperação secundária (CORRÊA, 2003). 

A água a ser injetada na rocha pode ser doce, salgada ou a água 

produzida com o óleo depois da separação. Independentemente do tipo de 

água injetada no reservatório, ela deve ser tratada para garantir que não ocorra 

entupimento dos poros da rocha, dificultando a migração do óleo para os poços 

(THOMAS, 2004). 

Como características ideais para uma fonte de água de injeção, podem 

ser listadas: 
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· Possuir grande quantidade de água em qualquer época; 

· Localizar-se o mais próximo possível do local de uso, permitindo fácil 

adução; 

· Permitir acesso fácil entre a fonte e o local de uso;  

· Ser isenta de partículas em suspensão possíveis de causar 

entupimentos nos poros das rochas;  

· Não reagir quimicamente com a rocha, óleo e água de formação; 

· Não apresentar bactérias e quaisquer outros micro-organismos; 

· Não apresentar características corrosivas; 

· Não possuir ânions potencialmente geradores de incrustações 

inorgânicas. 

 
2.1.5. Água do Mar 

 

A água do mar também pode ser utilizada como água de injeção no 

processo de recuperação secundária de poços, logo esse fluido altamente 

corrosivo, pode fazer parte do processo produtivo da indústria de petróleo 

(THOMAS, 2004). 

Os materiais metálicos em contato com a água do mar tendem a sofrer 

corrosão, que dependerá principalmente das impurezas presentes no meio. 

Dentre essas impurezas, podem ser citadas: sais e gases dissolvidos, 

crescimento biológico e sólidos suspensos (GENTIL, 2011; VIDELA, 2003; 

DANTAS, 1988). 

A água do mar, particularmente, é um dos mais severos ambientes 

corrosivos. Esse ambiente apresenta uma concentração de NaCl de 

aproximadamente 35 g/L, além de quantidades significantes de magnésio, 

cálcio, potássio, sulfato, e íons de bicarbonato, juntamente com outros solutos 

em menor quantidade. O pH desse meio encontra-se na faixa de 8,0 a 8,3. 

(TALBOT e TALBOT, 1998). 

Os fatores que influenciam a corrosão na água do mar são divididos em 

químicos, físicos e biológicos. Entre os fatores químicos destacam-se os gases 

dissolvidos, como oxigênio e gás carbônico; a elevada salinidade, que torna a 
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água do mar um eletrólito forte; e o pH, que não é considerado o fator mais 

influente na ação corrosiva pela água do mar (GENTIL, 2011).  

Como fatores físicos consideram-se a velocidade do escoamento, a 

temperatura e a pressão. Além disso, as partículas sólidas presentes na água 

do mar favorecem o processo de corrosão/erosão removendo da superfície 

camadas protetoras ou passivantes sobre a superfície do metal, assim como 

modificando as condições de polarização da superfície, o que intensifica o 

processo corrosivo (ROBERGE, 1999; TALBOT e TALBOT, 1998; GEMELLI, 

2001).  

A água do mar é um meio favorável ao desenvolvimento de formas de 

vida microbiana. Pode-se dizer que as condições oferecidas são tão variadas 

quanto às espécies microbianas presentes e, portanto é possível encontrar 

nela os mais diversos mecanismos de corrosão microbiológica. Podem ser 

citados os ataques localizados provenientes do processo de acidificação 

localizada, em que se destacam as BRS, bem como a geração de pilhas de 

aeração diferencial, devido à formação de camadas de depósitos de produto de 

corrosão, onde atuam as bactérias precipitantes de ferro (GENTIL, 2011; 

VIDELA, 2003). 

 

2.2. Seleção de Material Metálico 
 

 A seleção correta de um material a ser empregado na área industrial é 

um dos maiores desafios encontrados por um projetista. A maior dificuldade 

encontrada é selecionar um material que atenda às exigências de segurança 

demandas nas condições processuais; apresente propriedades mecânicas e 

resistência química interessantes; facilidade de processamento e atenda à 

exigência de menor custo (TELLES, 2003; SILVA e MEI, 2006). 

 Os materiais metálicos são os mais utilizados em equipamentos 

industriais, sendo destacado o uso do aço carbono. O emprego desse material 

deve-se basicamente ao menor preço em relação à sua resistência mecânica e 

à facilidade de obtenção, processamento e soldabilidade (TELLES, 2003). 
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 O uso do aço carbono é direcionado a equipamentos e tubulações que 

trabalham com água, vapor de baixa pressão, óleos e fluidos pouco corrosivos 

(TELLES, 2003).  

A corrosão é um sério problema, que muito preocupa o setor industrial, 

pois como já foi tratado anteriormente, além de custos diretos, pode promover 

acidentes e riscos não mensuráveis (GENTIL, 2011). A durabilidade de um 

material relativa à sua resistência à corrosão é um fator importante, entretanto, 

o tempo de vida útil de um material não é algo fixado para qualquer aplicação, 

pois depende tanto da natureza do meio, quanto das condições as quais o 

material será exposto (PANOSSIAN, 1993). 

O aço carbono, com exceção de condições muito específicas (meios 

fortemente alcalinos; meios neutros desaerados; meios com total ausência de 

água ou umidade), em contato com a atmosfera ou com qualquer meio 

contendo oxigênio, água ou umidade sofrerá corrosão, e o produto formado 

nesse processo geralmente não passiva o metal, pois trata-se de um filme 

poroso (TELLES, 2003; GENTIL, 2011).  

Com o crescimento da indústria de petróleo, cada vez mais são exigidos 

materiais metálicos que atendam certas características demandadas ao longo 

das diversas etapas processuais que abragem desde a etapa de produção, 

exploração, armazenamento, transporte e refino (THOMAS, 2004). 

 Propriedades mecânicas como resistência, soldabilidade, tenacidade à 

fratura, ductilidade, resistência à fissuração pelo hidrogênio, resistência à 

fragilização pelo H2S contido no petróleo, resistência à corrosão são 

características almejadas para os materiais empregados na indústria de 

petróleo (TOFFOLO, 2008). 

 As propriedades anteriormente relacionadas são obtidas através do 

controle da composição e dos parâmetros do processamento do aço. Os tubos 

utilizados na indústria do petróleo são geralmente classificados segundo a 

Norma API (American Petroleum Institute) em função de sua aplicação e sua 

resistência mecânica (TOFOLLO, 2008). 

 O termo API 5L corresponde à nomenclatura utilizada para aços 

carbonos empregados em tubulações, que seguem a norma 5L do Instituto 

Americano de Petróleo. O grau dos aços, segundo essa norma, abrange tubos 



17 

  

 

adequados para transporte de água, gás e óleo para as indústrias de petróleo, 

levando em conta a rota de processamento do tubo (tubos sem costura, com 

costura, do tipo solda em espiral, etc.) (TOFOLLO, 2008).  

A norma 5L especifica padrões para as linhas de tubulações, entre os 

quais estão definidos: a composição química, resistência ao desgaste, limite de 

escoamento, aplicações de soldagem, entre outros. 

O aço utilizado nesta pesquisa foi um aço que atende a norma API 5L 

X60. O grau X60 corresponde à tensão suportada pelo material sem que o 

mesmo sofra deformação plástica. Na pesquisa em pauta, a nomenclatura API 

5L X60 corresponde aos aços de dutos que podem resistir a uma pressão de 

60000 psi sem sofrer deformação plástica (TOFOLLO, 2008). 

 
2.3. Corrosão na Indústria de Petróleo 
 

A corrosão metálica geralmente envolve perda de material numa 

determinada localização da superfície exposta, podendo ocorrer de várias 

formas, que vai desde um ataque generalizado sobre uma determinada 

superfície a um ataque profundo e localizado (GENTIL, 2011; ROBERGE, 

1999).  

O processo corrosivo tem dependência direta do meio, logo fatores 

como salinidade, pH, temperatura, esforços mecânicos e ação microbiológica 

podem influenciar diretamente no processo corrosivo (GENTIL, 2011 e 

GEMELLI, 2001).  

Na indústria de petróleo, o dióxido de carbono e o gás sulfídrico, em 

combinação com a água, são os maiores responsáveis por problemas 

decorrentes da corrosão em tanques e dutos de petróleo bruto, embora 

apresentem taxas de corrosão distintas (THOMAS, 2004).  

Os ácidos naftênicos são substâncias bastante corrosivas, sendo 

responsáveis por parte da corrosão de dutos e de estruturas de aço de 

refinarias (THOMAS, 2004). Muitas vezes, os ácidos naftênicos e os sulfetos 

estão presentes simultaneamente, promovendo uma intensa degradação 

corrosiva, principalmente em unidades de destilação de petróleo bruto (HUANG 

et al, 2012). 
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 Em sistemas de produção de petróleo, como já foi mencionado 

anteriormente, o óleo está sempre associado à presença de água. No caso de 

fluidos em movimentos, há formação de emulsões, já em condições estáticas, 

formam-se sistemas bifásicos (óleo/água).  

A condição de fluido estático ocorre tanto em tanques de 

armazenamento, em que é comum a decantação e separação das fases, bem 

como nos sistemas de transporte, tendo em vista que dependendo do nível de 

emulsão e do tipo de fluxo no qual o sistema está trabalhando, também pode 

ocorrer a decantação do fluido e consequentemente a formação de uma zona 

de interface óleo/água. Nos campos petrolíferos, as proporções de água e 

hidrocarboneto podem variar durante o processo de extração ao longo do 

tempo, o que justifica avaliar diferentes proporções água/óleo (STACK e 

ABDULRAHMAN, 2012). 

Em tanques de armazenamento de óleo bruto dispostos em navios 

petroleiros é muito comum a ocorrência de processo corrosivo, que resulta em 

acidentes. Soares et al. (2008) relataram que nos tanques de carga, a região 

superior foi bastante atingida pelo processo corrosivo, pois gases são 

evaporados a partir do produto armazenado, tais como compostos de enxofre, 

que se dissolveram na água gerando um meio ácido diluído, que tem um efeito 

muito corrosivo.  

 Na região inferior do tanque de armazenamento, ocorre o acúmulo de 

sedimentos, água e outras impurezas, que promovem o ataque corrosivo nessa 

região. No caso da região em contato com o óleo, ocorre um efeito 

interessante, há a formação de uma película oleosa sobre a superfície 

metálica, que atuará como uma camada protetora (SOARES et al., 2008). 

Zhang e Cheng (2009) investigaram a corrosão causada por emulsões 

óleo/água em diferentes proporções, aplicando condições hidrodinâmicas. 

Também foi investigada a inserção de areia, para avaliar o efeito corrosivo que 

partículas sólidas presentes no fluido podem acarretar no processo de 

deterioração do metal.  Foi observado que quanto maior a quantidade de óleo, 

menor é o processo de corrosão do metal, pois forma-se uma camada oleosa 

na superfície, que promove o aumento da energia de ativação, tornando mais 

difícil a ocorrência da reação anódica.  
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Stack e Abdulrahman (2010) avaliaram o processo de corrosão-erosão 

de aço carbono em condições de exploração de petróleo. Nesse trabalho foi 

indicada a necessidade de distinguir o efeito isolado das partículas sólidas, 

meio aquoso e óleo no processo corrosivo. Para isso, foram investigadas três 

diferentes condições de fluido: água salina (4M NaHCO3 + NaCO3, pH 8,25), 

óleo bruto e  sistema contendo óleo bruto com 20% de água. Os resultados 

mostraram que sistemas contendo óleo podem promover uma ação protetora 

do efeito erosivo do meio. 

Outro processo da indústria de petróleo que também é diretamente 

atingido pelo processo corrosivo é o processo de hidrotransporte. Com a 

crescente demanda energética, as fontes de energias convencionais tornaram-

se cada vez mais escassas e tem crescido o interesse pela produção e 

processamento de petróleos arenosos. A maneira mais eficiente para 

transportar esse tipo de petróleo é através do uso de água. No entanto, a 

presença de água, areia e oxigênio, associados à presença de sais e 

compostos de enxofre, promovem uma ação corrosiva intensa, acrescido do 

efeito erosivo (TIAN e CHENG, 2008). 

Além de sistemas contendo óleo e água, é possível a existência de 

condições multifásicas, em que se tem a associação de óleo bruto, água e gás. 

Cui et al. (2004) afirmam que a corrosão de metais em misturas de óleo bruto/ 

água/ gás tem dependência direta com as características da água, do tipo de 

óleo, da proporção água óleo e do tipo de aço.  

 Além dos casos de corrosão anteriormente citados, na indústria de 

petróleo é comum e certa a presença de micro-organismos. Logo, um grave 

problema vivenciado por esse setor industrial, corresponde à corrosão 

microbiologicamente induzida ou biocorrosão (VIDELA, 2003). A seguir, é feita 

uma abordagem à cerca dos conceitos relativos ao processo de biocorrosão e 

serão apresentados estudos direcionados à indústria de petróleo. 
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2.3.1. Biocorrosão 
 
2.3.1.1. Conceitos Preliminares 

 

A corrosão microbiologicamente induzida (CMI) também denominada de 

biocorrosão pode ser definida como uma mudança indesejável nas 

propriedades de um material por atividade vital de micro-organismos. Esse 

mecanismo se processa sob a influência de micro-organismos, quase 

exclusivamente por bactérias, embora existam exemplos de corrosão atribuídos 

a fungos e algas (VIDELA, 2003).   

Segundo Videla (2003), o processo de biocorrosão pode ocorrer devido a 

vários fatores que dependem das espécies microbianas envolvidas, 

metabolismo e habitat dos micro-organismos, bem como do tipo de substrato e 

do material de revestimento do mesmo. 

Vários são os mecanismos que favorecem o aparecimento de 

biocorrosão, por exemplo: influência direta na velocidade das reações anódicas 

e catódicas; modificação na resistência de películas existentes nas superfícies 

metálicas, pelos produtos do metabolismo microbiano; geração de meios 

corrosivos e formação de tubérculos que possibilitam o aparecimento de pilhas 

de aeração diferencial (MACHADO et al, 2005; BEECH e GAYLARDE, 1999). 

A corrosão induzida por micro-organismos está diretamente associada à 

corrosão eletroquímica onde, em ambos os casos, têm-se uma região anódica 

desenvolvendo um processo de oxidação que leva à dissolução do metal 

(corrosão) e, simultaneamente, há redução de algum componente do meio 

através da reação catódica (CRAVO, 2004). Os micro-organismos participam 

deste processo de forma ativa sem alterar a natureza eletroquímica do 

fenômeno, apenas induzindo, acelerando ou inibindo o processo de corrosão 

(VIDELA, 2003). 

Na maioria das vezes os micro-organismos coexistem tipicamente em 

estruturas complexas, denominadas de biofilmes, os quais estão intimamente 

relacionados ao processo de corrosão microbiologicamente induzida (BEECH 

et al., 2004).  
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Os biofilmes podem ser definidos como estruturas complexas, 

constituídas de agregados celulares imersos em uma matriz de polímero 

extracelular ou exopolimérica (EPS) e compostas por cerca de 95% de água. 

Estas estruturas são dotadas de canais intersticiais, através dos quais ocorre a 

passagem do fluido circulante, carreando oxigênio e nutrientes para o seu 

interior. O EPS possui papel relevante no processo biocorrosivo, uma vez que 

aglutina outras células microbianas e nutrientes, ajudando no metabolismo e 

aumento da espessura do biofilme, além de proteger as células microbianas e 

aumentar a aderência do biofilme ao substrato (VIDELA, 2003). 

Geralmente os biofilmes são constituídos por células imobilizadas sobre o 

substrato e por polímeros extracelulares produzidos pelos micro-organismos e 

podem estar presentes tanto em fluxos turbulentos como em águas paradas 

sobre diversos tipos de superfícies metálicas, apresentando geralmente uma 

espessura em torno de 20-80 nm (BEECH, 2005 e VIDELA, 2005). 

A formação de biofilmes em contato com ambientes úmidos ocorre de 

maneira espontânea e imediata. O processo de deposição de biofilme resulta 

de vários processos de natureza física e biológica, e sofre influência de vários 

fatores, dos quais podem ser destacados: as características microbiológicas, 

químicas e físicas do fluido; a natureza do substrato e a mecânica do fluido do 

sistema (XAVIER et al., 2003; CHARACKLIS e MARSHALL, 1990; 

LUTTERBACH e DE FRANÇA, 1996; SRIVASTAVA, 1998; PERCIVAL et al, 

1998). 

A Figura 2 mostra uma representação esquemática do processo de 

formação de biofilmes, que segundo Xavier et al. (2003) envolve as seguintes 

fases: 

1.Transporte de células livres do meio líquido para uma superfície sólida 

e sua subsequente fixação; 

2. Crescimento e divisão de células fixas à custa de nutrientes 

provenientes do líquido circundante, conjuntamente com a produção e 

excreção de EPS; 

3. Fixação de células bacterianas flutuantes (e outras partículas), 

contribuindo para a acumulação do biofilme; 
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4. Libertação de material celular segundo dois mecanismos diferentes: (a) 

erosão (perda de células individuais) ou (b) perda de agregados maiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Devido a sua maior capacidade de resistir às ações químicas e físicas, o 

biofilme possibilita maior segurança e proteção aos micro-organismos sésseis 

quando comparados aos micro-organismos planctônicos (VIDELA, 2003).  

O crescimento do biofilme traz consigo condições adversas para sua 

própria sobrevivência, visto que a difusão de oxigênio e de nutrientes para o 

seu interior torna-se mais difícil à medida que se torna mais espesso. Tal fato 

causa a morte de algumas espécies microbianas sésseis e o consequente 

enfraquecimento da ligação do biofilme ao suporte. Com a circulação de água, 

por exemplo, pode ocorrer o desprendimento de parte ou de todo biofilme, 

aparecendo áreas livres que são posteriormente colonizadas. Este material 

desprendido pode tanto colonizar novas superfícies, quanto crescer 

rapidamente, aumentando a população planctônica em ambientes com 

disponibilidade de nutriente (GENTIL, 2011; VIDELA, 2003). 

Conforme mencionado anteriormente, os micro-organismos induzem, 

aceleram ou inibem a reação de corrosão, em uma interfase metal/solução, 

biologicamente condicionada por biofilmes ou depósitos de biofouling. Segundo 

Videla (2003) podem ocorrer os seguintes mecanismos de biocorrosão de 

acordo com as características e metabolismo dos micro-organismos: 

Figura 2: Representação esquemática do processo de formação de biofilmes. 
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· Produção de metabólitos ácidos; 

· Produção de metabólitos capazes de causar a ruptura de filmes 

protetores sobre o metal; 

· Aumento do potencial redox do meio, criando condições mais favoráveis 

para a ocorrência da reação de corrosão; 

· Formação de células de aeração diferencial por meio de uma 

distribuição não-homogênea dos depósitos biológicos; 

· Ataque seletivo em áreas soldadas ou adjacências; 

· Indução de pites nas zonas de aderência celular por acidificação 

localizada; 

·  Consumo metabólico de inibidores de corrosão; 

· Biodegradação de coberturas protetoras;  

 

2.3.1.2. Biocorrosão e a Indústria de Petróleo 

 

Os principais tipos de micro-organismos envolvidos no processo de 

biocorrosão na indústria de petróleo são: as bactérias oxidantes de enxofre 

(BOS), bactérias redutoras de sulfato (BRS), bactérias precipitantes de ferro 

(BFe) e micro-organismos, que produzem metabólitos ácidos (RUBIO et al, 

2006; DE FRANÇA e CRAVO, 2000; BEECH e GAYLARDE, 1999). 

As bactérias oxidantes de enxofre atuam principalmente através da 

formação de ácidos inorgânicos agressivos, que são formados a partir da 

oxidação de enxofre ou compostos de enxofre, tais como sulfeto, sulfito, 

tiosulfato, sulfato, com simultânea produção de ácido sulfúrico, promovendo 

assim a intensificação do processo corrosivo (RUBIO et al, 2006).  

Entre essas bactérias, destacamos o gênero Acidithiobacillus, micro-

organismos aeróbios que utilizam o dióxido de carbono como principal fonte de 

carbono. Tratam-se de bacilos curtos, com cerca de 0,5 µm de diâmetro e de 

1,0 a 3,0 µm de comprimento. Possuem motilidade própria, por meio de um 

único flagelo polar, não formam esporos e se apresentam geralmente como 

células isoladas. Sua temperatura ótima de crescimento situa-se entre 10 e 
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37°C, mas algumas variedades termófilas são capazes de crescer em 

temperatura superiores a 55°C (VIDELA, 2003). 

Entre os micro-organismos envolvidos no processo de biocorrosão, 

maior destaque é dado às bactérias redutoras de sulfato, que são apontadas 

como os principais micro-organismos envolvidos no processo de biocorrosão 

(VIDELA, 2003; VIANA, 2009 e GUAN, et al. 2012). Na indústria de petróleo, 

caso a água envolvida nos processo de extração ou injeção secundária sejam 

ricas em sulfato, como é a água do mar, a atividade das bactérias redutoras de 

sulfato será estimulada, havendo a formação de sulfeto de hidrogênio, que 

acelera o processo corrosivo (PENNA et al., 2003; TANG et al., 2009). 

Geralmente, a presença de BRS pode ocasionar a corrosão localizada, devido 

à produção de metabólitos corrosivos (VIDELA, 2003). 

As BRS constituem um grupo taxonomicamente variado de bactérias, 

apresentando-se morfologicamente como bacilos curvos (em forma de vírgula), 

às vezes espirilados, tendo de 0,5 a 1,0 µm de diâmetro e 3,0 a 5,0 µm de 

comprimento. São anaeróbios estritos e crescem em uma faixa ótima de 

temperatura entre 25 e 44°C e pH entre 5,5 e 9,0. As condições redutoras 

necessárias para o crescimento das BRS são obtidas frequentemente, em 

associação microbianas onde as bactérias aeróbias consomem o oxigênio do 

meio pela respiração (VIDELA, 2003).  

Xu et al. (2008) investigaram a influência da associação de bactérias 

aeróbias oxidantes de ferro com bactérias anaeróbias redutoras de sulfato no 

processo de corrosão do aço inoxidável 316L. Os dois tipos de bactérias 

demonstraram capacidade de intensificar o processo corrosivo do aço, quando 

comparado ao meio estéril. Maior taxa de corrosão foi observada para os 

sistemas contendo a associação das bactérias, do que quando as mesmas 

estavam isoladas. Os pesquisadores abordaram que as BRS podem estar 

ativas em uma camada inferior dos biofilmes, mesmo quando a solução contém 

oxigênio. A formação e manutenção de condições anaeróbicas foram 

favorecidas pela presença de bactérias aeróbias, que através da respiração 

remove o oxigênio, favorecendo o crescimento da BRS. Outro fato observado, 

é que no meio contendo cloreto de sódio, o processo de corrosão por pite foi 
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intensificado, indicando agressividade do íon cloreto e sua participação efetiva 

no processo de corrosão localizada. 

Durante seu crescimento e metabolismo, as BRS podem sintetizar e 

secretar ácidos orgânicos e/ou inorgânicos. Esses ácidos, entrando em contato 

com uma superfície metálica que apresente filme de passivação, podem 

promover o rompimento do filme e consequentemente acelerar o processo 

corrosivo (VIDELA, 2003; JAMBO e FÓFANO, 2008). 

As BRS são conhecidas como os micro-organismos causadores da 

formação de H2S biogênico em reservatórios de óleo, ocasionando acidificação 

do meio, e estão associadas ao processo de corrosão nas diversas fases de 

processamento do petróleo (TANG et al., 2009). 

O processo de acidificação é observado tanto em reservatórios mais 

rasos onde a redução de sulfato por bactérias mesofílicas prevalece, ou em 

reservatórios offshore, em que a injeção de água do mar fornece uma fonte de 

sulfato aumentando a atividade das BRS termofílicas (TANG et al., 2009). 

As bactérias precipitantes de ferro participam do processo biocorrosivo 

através de depósitos formados, que geram células de aeração diferencial.  

Essas bactérias oxidam o íon ferroso (Fe2+) a íon férrico (Fe3+) (VIDELA, 2003). 

Essas bactérias apresentam grande diversidade estrutural e são difíceis 

de serem isoladas e cultivadas em laboratório, o que dificulta sua classificação 

em famílias e gêneros bem definidos. Além da corrosão, são capazes de 

produzir flóculos e depósitos de biofouling (inorgânico e biológico) em dutos e 

tubulações, reduzindo a eficiência de transporte do fluido e ocasionando sérios 

danos à indústria de petróleo (VIDELA, 2003). 

Diversos estudos são voltados ao entendimento do processo de 

biocorrosão associado a condições processuais típicas da indústria de petróleo. 

Almeida e De França (1998) investigaram o processo a suscetibilidade à 

corrosão de corpos-de-prova de bronze (70% Cu e 30% Zn) quando exposto a 

água de um sistema de resfriamento de uma refinaria de petróleo. Maior 

número de micro-organismos sésseis foi observado quando se tinha uma maior 

quantidade de bactérias planctônicas, indicando uma forte ligação entre os 

micro-organismos que se aderem ao metal e os micro-organismos presentes 

no meio. 
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Guan et al. (2012) visando melhor compreender a degradação de óleo 

causada por BRS, avaliaram a composição da comunidade de BRS em quatro 

diferentes reservatórios de óleo através de análises de 16S rRNA. Os estudos 

mostraram que fatores ambientais, tais como: temperatura, profundidade do 

reservatório e concentrações de substâncias no meio, podem impactar a 

diversidade e distribuição das espécies microbiana em diferentes reservatórios 

de petróleo.  

Antes do estudo citado anteriormente, já havia pesquisa similar voltada à 

avaliação da comunidade bacteriana presente em amostras de biofilme 

desenvolvidas em oleodutos, em condições normais de operação com 

evidentes sinais de corrosão, em campos de petróleo mexicanos (NERIA – 

GONZÁLEZ et al., 2006).  Estudos como estes são importantes, pois 

possibilitam avaliar a ação dos micro-organismos em condições reais de 

processo. 

Da Cruz et al. (2010) investigaram  a produção de substância 

poliméricas extracelulares por consórcio bacteriano de amostras de petróleo do 

campo Pampo Sul, Bacia de Campos, RJ. Os pesquisadores observaram que 

os EPS formados tinham a capacidade de formar emulsões de diferentes óleos 

em água, atuando com eficiência superior até mesmo que os melhores 

surfactantes industriais.  

Rajasekar et al. (2007) investigaram a biodegração de inibidores de 

corrosão e o processo de corrosão do aço API 5LX em presença de Bacillus 

cereus ACE4, isolada a partir de produto de corrosão de uma tubulação de 

transporte de diesel no noroeste da Índia. Foi observada uma redução de 35% 

na eficiência do inibidor de corrosão na presença dessas bactérias, devido à 

biodegradação de grupos aromáticos e alifáticos do inibidor. 
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2.4. Técnicas para Monitoramento do Processo de Corrosão 

 

2.4.1. Análise Gravimétrica 
 

A taxa de corrosão constitui um parâmetro de grande importância para o 

acompanhamento do processo corrosivo em qualquer sistema, seja este livre 

ou com presença de micro-organismos (TORRES, 2005). 

 Esse parâmetro fornece informações a respeito da intensidade e 

severidade do contínuo processo de deterioração ao qual um determinado 

sistema esteja submetido. A taxa de corrosão é obtida a partir de diferentes 

técnicas, como exemplo pode ser citada a determinação gravimétrica 

utilizando-se dados de perda de massa (GENTIL, 2011).   

O princípio deste método baseia-se na obtenção de dados de perda de 

massa de corpos-de-prova metálicos, representativos do material utilizado que 

se deseja avaliar. Esses corpos-de-prova metálicos devem possuir geometria 

padronizada e serem expostos em sistemas ou em locais representativos dos 

processos de corrosão em estudo (GENTIL, 2011).  

O valor da taxa de corrosão para corpos-de-prova metálicos, em mm/ano 

pode ser calculado através da Equação 1 apresentada a seguir (GENTIL, 

2011): 

 

r..
.10.65,3 5

tA
mTx D

=  
(1) 

Onde, 

Tx  - taxa de corrosão média (mm/ano); 

mD - variação ou perda de massa (g); 

A  - área total da superfície exposta ao ataque corrosivo (mm²); 

t  - tempo de exposição (dias); 

r  - massa específica (g/cm³). Para o aço carbono adota-se 86,7=r . 

A Norma NACE-RP-07-75 classifica a corrosividade dos meios em função 

da taxa de corrosão, conforme Tabela 3. 
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Tabela 3: Classificação da corrosividade em função da taxa de corrosão. 

Taxa de Corrosão 

uniforme (mm/ano) 

Corrosividade 

< 0,025 Baixa 

0,025 a 0,12 Moderada 

0,13 a 0,25 Alta 

> 0,25 Severa 

 

Diversos estudos apresentam o ensaio de perda de massa para 

obtenção da taxa de corrosão nos mais diversificados meios corrosivos, água 

do mar, solo, atmosfera e mesmo em fluidos da indústria de petróleo. 

Torres (2005) utilizou a análise gravimétrica para avaliar o processo 

corrosivo de corpos-de-prova cilíndrico de aço AISI 1020 quando expostos em 

um looping fechado de PVC (policloreto de vinila) contendo como fluido teste, 

água do mar coletada na Praia do Galeão, Rio de Janeiro (RJ). 

Cui et al. (2004) utilizaram a técnica de perda de massa para avaliar a 

taxa de corrosão em um meio contendo a mistura de água, óleo e gás,  em 

diferentes proporções, saturadas com dióxido de carbono supercrítico, em 

condições turbulentas de fluxo. Para os três aços investigados (J55, N80 e 

P110), observou-se o aumento da taxa de corrosão em função do aumento do 

teor de água presente no sistema. 

Matsunami et al. (1991) investigaram o efeito de diversos parâmetros 

como pH, temperatura e concentrações de cloreto na taxa de corrosão de um 

aço carbono exposto a soluções aquosas utilizadas em refinarias de petróleo, 

em condições estáticas e dinâmicas. Os resultados mostraram que em relação 

ao pH a taxa de corrosão foi alta em meios ácidos, devido à presença de íons 

hidrogênio, que promove a dissolução do metal. Em soluções alcalinas, em pH 

superior a 8, ocorreu a formação de uma camada protetora. As taxas de 

corrosão foram proporcionais à temperatura de processo. Os valores de taxa 

de corrosão foram mais altos para os sistemas dinâmicos, quando comparados 

aos valores encontrados para o sistema estático. Observou-se também 

aumento da taxa de corrosão com a elevação da velocidade de fluxo.  
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Yang e Cheng (2012) avaliaram o efeito de corrosão e erosão de chapas 

de aço X65 através de ensaios de perda de massa depois de 12h de teste de 

imersão em solução que simula a condição de petróleo arenoso, variando a 

concentração de areia no sistema. Nesse trabalho, os pesquisadores 

conseguiram investigar o efeito isolado da corrosão e da erosão, assim como o 

sinergismo e influência entre esses dois processos.  Foi observado que no 

efeito total (T = corrosão + erosão) a maior contribuição da perda de massa foi 

atribuída ao processo de erosão (E), enquanto que a corrosão (C) 

isoladamente apresentou um efeito menor. 

Miranda et al. (2006) investigando os processos de corrosão e 

biocorrosão dos aços St-35.8 e API 5XL52 submetida a imersão contínua em 

uma mistura de água e óleo,  em condições estéreis e não estéreis, com e sem 

adição de Na2S2O3, utilizaram a técnica de perda de massa para monitorar o 

processo de corrosão desses aços. Foi observado que a presença de 

bactérias, bem como a adição de Na2S2O3 promoveu mudanças nos valores da 

perda de massa. 

A técnica de perda de massa para monitoramento do processo de 

corrosão é bastante utilizada e aceita pelos pesquisadores da área de 

corrosão, pois possibilita um acompanhamento muitas vezes mais semelhante 

às condições de processo industrial e pode ser empregada com facilidade para 

investigar o processo corrosivo em diferentes meios.  
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2.4.2. Monitoramento Eletroquímico para Avaliação da Corrosão 
 
2.4.2.1. Potencial de Circuito Aberto 

 
O potencial de circuito aberto (ECA) é um dos parâmetros eletroquímicos 

de mais fácil determinação experimental e corresponde ao potencial de um 

eletrodo medido em relação a um eletrodo de referência. (WOLYNEC, 2003). 

O potencial de corrosão (Ecorr) é considerado como sendo o potencial de 

circuito aberto estacionário, isto é, o valor do potencial de circuito aberto 

constante ou quase constante, quando a condição estacionária ou quase 

estacionária for atingida na interfase metal-solução. O conhecimento do valor 

do Ecorr pode fornecer informações valiosas, tanto em aplicações práticas de 

técnicas de proteção contra a corrosão, como nas investigações de processos 

corrosivos (WOLYNEC, 2003). 

A medida de ECA é realizada através da medida direta do potencial do 

substrato revestido ou não em relação a um eletrodo de referência. O 

equipamento geralmente utilizado para essa medida consiste em um voltímetro 

de alta impedância que impeça a passagem de fluxo de corrente apreciável 

pelo eletrodo de referência durante a medida (WOLYNEC, 2003). A Figura 3 

apresenta um esquema representativo de um arranjo experimental utilizado 

para a determinação do potencial de corrosão de uma superfície metálica. 
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Figura 3: Esquema representativo de um arranjo experimental para medida de potencial 

de circuito aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O monitoramento do Ecorr é uma técnica bastante utilizada, e em 

conjunto com outras técnicas complementares pode providenciar informações 

sobre os fenômenos de interface. Contudo, é necessário cautela na 

interpretação das curvas do Ecorr X tempo, uma vez que muitos processos 

podem levar a um mesmo comportamento dos gráficos (VERGÉS, 2005; 

LEITE, 2004). 

O método é simples, não destrutivo e requer uma instrumentação de 

baixo custo, no entanto diversos pesquisadores apontam que o valor do 

potencial de corrosão, assim como sua evolução podem ocasionar 

interpretações ambíguas, devendo este método ser utilizado como análise 

complementar a outras técnicas e não como análise absoluta (MARGARIT, 

1987; ARAÚJO, 2003; LEITE, 2004).  

A realização da medida de potencial de circuito aberto é muito 

importante para que outras técnicas possam ser executadas.  Como exemplo, 

a medição da impedância eletroquímica para ser eficiente precisa ser 

executada em regime de potencial estacionário ou quase estacionário 
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(estabilidade do potencial em função do tempo). Logo, a medida de potencial é 

imprescindível para que se tenha idéia do tempo de estabilização do potencial. 

 

2.4.2.2. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) 
 

De forma geral, pode ser afirmado que a impedância está para os 

sistemas de corrente alternada assim como a resistência está para os de 

corrente contínua. Enquanto nos sistemas de corrente contínua o impedimento 

do fluxo de elétrons é devido a um resistor, nos de corrente alternada este 

impedimento é feito também por capacitores e indutores, além dos resistores. E 

à oposição combinada de todos estes elementos (resistores, capacitores e 

indutores), dá-se o nome de impedância (WOLYNEC, 2003). 

Os sistemas de corrente contínua podem ser considerados casos 

especiais de sistemas de corrente alternada, nos quais a frequência é igual a 

zero. Deve ser lembrado que nos sistemas de corrente alternada os valores de 

potencial e corrente variam com o tempo e normalmente são apresentados 

como dependente de uma função senoidal. 

Logo, o potencial de um circuito corrente alternada pode ser expresso 

através da Equação 2, apresentada a seguir: 

 

 
(2) 

Consequentemente, a resposta da corrente elétrica I(t) a esta oscilação 

de potencial será expressa através da Equação 3: 

 

 
(3) 

 

Onde, w = 2pf, sendo f a frequência com que a corrente alternada oscila, 

sendo medida em Hertz (Hz) e j  é o ângulo de fase, que corresponde à 

defasagem da corrente em relação ao potencial. 



33 

  

 

A Lei de Ohm válida para sistemas de corrente contínua, que se 

encontra expressa através de Equação 4, pode ser escrita de forma análoga 

para sistemas corrente alternada, de acordo com a Equação 5. 

 
(4) 

 

 
(5) 

 

 Onde Z é denominado de impedância e é resultado de dois 

componentes contribuintes. Um é devido aos resistores e é conhecido como 

componente resistivo ou real. O outro componente aparece como resultado dos 

elementos de circuito de corrente alternada, como capacitores, indutores, etc; e 

é conhecido como componente reativa ou imaginária. 

A impedância, Z, da interface eletroquímica é expressa, então, como um 

número complexo, que pode ser expressa respectivamente, em coordenadas 

polares ou cartesianas, conforme as Equações 6 e 7. 

 

 
 

(6) 

 
(7) 

 

Onde: 

Z’ - corresponde à componente real e está associada à resistência do sistema; 

Z”- corresponde à componente imaginária e está associada ao efeito 

combinado da indutância e capacitância do sistema;  

 corresponde á  

 

A magnitude absoluta da impedância, ou seja, o comprimento do vetor 

definido em termos dos eixos de coordenadas, na análise vetorial da corrente 

resultante e do potencial aplicado, pode ser expresso pela Equação 8. 
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(8) 

 

 Em que Z’ e Z’’, são definidos em função do ângulo de fase, 

respectivamente, de acordo com as Equações 9 e 10. 

 

 
(9) 

  

 
(10) 

  

O ângulo de fase é expresso através da Equação 11, apresentada 

abaixo: 

 

 

(11) 

 

A técnica de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) tem sido 

bastante utilizada nas áreas de eletroquímica e ciências dos materiais, visando 

correlacionar as propriedades químicas, elétricas e físicas dos materiais. 

A EIS permite estudar o comportamento geral de um sistema quando 

existe um número grande de processos intercorrelacionados ocorrendo em 

diferentes velocidades. Na área de eletroquímica, a EIE é amplamente 

aplicada, destacando-se os seguintes campos de atuações (VAN WESTING, 

1992 e WOLYNEC, 2003):  

 

· Estudo das propriedades elétricas de polímeros (comportamento 

dielétrico e condução em polímeros); 

· Processos de corrosão e inibição de corrosão; 

· Baterias e fontes de energia (eletrólitos sólidos e pilhas 

termelétricas); 

· Passividade de metais; 
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· Eletro-cristalização de metais (deposição de Zn, Ag, etc.); 

· Análise da eficiência anticorrosiva de revestimentos, que será 

enfatizado ao longo deste trabalho. 

 

Os processos de uma interface metal-solução ocorrem em uma 

sucessão de etapas, entre as quais podem ser consideradas: 

 

· Transporte de massa entre a interface e a solução; 

· Adsorção de espécies reativas na superfície do eletrodo; 

· Reações químicas e eletroquímicas da interface. 

 

No caso de substratos metálicos revestidos, os processos na superfície 

podem tornar-se ainda mais complexos dos que os anteriormente citados 

(LEITE, 2004), havendo, por exemplo, a ocorrência de: 

 

· Permeação do eletrólito pelo revestimento; 

· Alteração no filme e na interface metal/revestimento; 

· Bloqueio dos poros dos revestimentos pelos produtos de 

corrosão; 

· Processo difusional de espécies pelos poros do filme. 

 

Diante dos diversos processos simultâneos que ocorrem nos sistemas 

metálicos revestidos, a medida de impedância eletroquímica desse sistema 

possibilitará a avaliação e obtenção de informações sobre a eficiência 

anticorrosiva dos revestimentos (ARAÚJO, 2003). A EIE permite separar e 

analisar independentemente os elementos resistivos e capacitivos da reação 

eletroquímica de corrosão, o que é uma das principais características desta 

técnica (BRETT e BRETT, 1996). 

A técnica de EIE é bastante sensível e qualquer interferência externa, 

poderá acarretar na distorção e dispersão dos resultados. Diante disso, 

aspectos experimentais importantes referentes às condições mais adequadas 
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para medidas de impedância são destacados (MARGARIT, 1987 e LEITE, 

2004): 

 

· Necessidade de obtenção de potenciais de repouso estáveis 

durante o tempo de medida, pois medidas de impedância, 

realizadas em eletrodos cujo potencial evolui durante o tempo de 

medida resultam em diagramas deformados na região de baixa 

frequência. 

· Necessidade de controle potenciostático quando da aplicação da 

perturbação. Verifica-se que pequenas variações em corrente 

implicam em enormes variações de potencial, o que inviabiliza 

qualquer controle diferente do potenciostático. 

 

Normalmente, os resultados da técnica de impedância são apresentados 

na forma de gráficos que relacionam os parâmetros de frequência de excitação 

(f), o ângulo de fase (j),  a magnitude da impedância , e as componentes 

real (  e imaginária ( . Os principais gráficos utilizados para interpretação 

dos dados de EIE são (VERGÉS, 2005 e WOLYNEC, 2003): 

 

· Diagrama de Nyquist: corresponde ao gráfico dos valores da 

componente imaginária (Z”) versus os valores da componente real 

(Z’) para cada frequência; 

· Diagrama de Bode (ǀZǀ) : corresponde ao gráfico do logaritmo da 

magnitude (ǀZǀ) versus o logaritmo da frequência (f); 

· Diagrama de Bode: corresponde ao gráfico do ângulo de fase (j) 

versus o logaritmo da frequência (f). 

 

Contudo a representação gráfica mais comum e que será empregada 

neste trabalho é o Diagrama de Nyquist, que se encontra representado na 

Figura 4. 
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Figura 4: Representação de um Diagrama de Nyquist e seus elementos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WOLYNEC (2003) 

 

No diagrama anterior, os valores experimentais de Z” e Z’ são 

representados diretamente no gráfico –Z” versus Z’. Essa representação 

corresponde a um semicírculo de raio 0,5Rp e centro Re + 0,5Rp. Onde Rp é a 

resistência à polarização e Re é a resistência do eletrólito. Os pontos que 

correspondem a baixos valores de frequência (w) estão no lado direito do 

semicírculo, sendo que o ponto que corresponde a w = 0 está sobre o eixo Z’ e 

é igual a Re + Rp. À medida que o valor de w aumenta, os pontos se deslocam 

para a esquerda, passando pelo ponto indicado por wmáx e, para valores 

tendendo a ∞, voltando a se aproximar do eixo Z’ no ponto indicado por Re 

(WOLYNEC, 2003). 

A técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica vem sendo 

bastante utilizada nos estudos de corrosão e de forma mais recente nos 

estudos de biocorrosão. 

Zhang e Cheng (2009) utilizaram a técnica de EIE para avaliar a 

influência da quantidade de óleo em misturas óleo/água; óleo/água e areia; e o 

comportamento do processo de corrosão ao longo do tempo para uma mistura 

de óleo e água contendo 10% de óleo. Em todos os ensaios foi utilizado o 

eletrodo rotatório. Na ausência de óleo, há presença de componentes difusivas 
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na zona de baixa frequência do diagrama de Nyquist, que é atribuído ao 

processo de difusão do oxigênio. No caso dos sistemas com óleo, ocorre um 

aumento do semicírculo com o aumento da quantidade de óleo, que é atribuído 

à inibição do processo de transferência de carga, que ocorre devido à formação 

de um filme de óleo sobre a superfície do eletrodo. Zhang e Cheng (2009) 

observaram o aumento do arco capacitivo em função do tempo de imersão, 

contudo esse aspecto do trabalho não foi explorado no artigo. 

Miranda et al. (2006) avaliaram ao longo de 7 dias, através da técnica de 

EIE o processo de corrosão do Aço API 5L X52, quando exposto a duas 

condições de meio: M1 – meio estéril e M2- meio contendo de BRS e 

tiossulfato. Os diagramas de impedância foram similares para as primeiras 

horas de exposição, contudo alterações no comportamento da impedância 

começam ser notadas, com a evolução do tempo. A redução do arco 

capacitivo, em função do tempo no meio contendo BRS, é associada ao 

aumento da ação microbiana e aumento da produção de H2S com o passar do 

tempo.  

Castaneda e Benetton (2008) utilizaram a técnica de EIE para 

acompanhar a evolução da camada de depósitos formada na superfície de aço 

carbono exposto à água do mar artificial na ausência e na presença de uma 

cultura mista que contém BRS. Assim como no estudo anterior, os autores 

desse trabalho observaram comportamentos distintos para o aço exposto ao 

meio estéril e ao meio não estéril. Observou-se, para o meio estéril, o aumento 

dos arcos capacitivos em função do tempo, que no trabalho é atribuído à 

formação de uma camada de produto de corrosão distribuída uniformemente 

sobre a superfície do metal. No meio não-estéril, ocorreram processos mais 

complexos, pois com a formação de biofilmes houve numa modificação no 

processo de transferência de carga na superfície do metal. Além disso, duas 

regiões foram observadas no biofilme, a primeira que é porosa e está em 

contato com o eletrólito, e a segunda que corresponde ao trecho abaixo da 

matriz de biofilme, onde o metal está exposto aos metabólitos produzidos pelas 

BRS. 

Tian e Cheng (2008) investigaram a influência do teor de óleo presentes 

em soluções aquosas salinas utilizando técnicas eletroquímicas. Observou-se 
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um aumento da resistência à transferência de carga com o incremento do 

percentual de óleo na mistura.  Como mencionado em estudos anteriores, o 

óleo forma uma camada oleosa na superfície do metal, reduzindo assim a 

transferência de carga na superfície do eletrodo. 

Azghandi et al. (2012) investigaram, através da técnica de EIE, o 

processo de corrosão aço SAE 1018, em condições estáticas e hidrodinâmicas, 

o efeito da ausência e presença de um inibidor de corrosão. Tanto na presença 

quanto na ausência de inibidores de corrosão, teve-se uma resistência à 

transferência de carga superior na condição estática. Isso se deve 

principalmente, à maior permanência do óleo sobre o metal, o que dificultava o 

processo de transferência de carga. Já em condições hidrodinâmicas, quanto 

maior a velocidade de rotação observaram-se menores arcos capacitivos, o 

que indicou que o processo de transporte de massa favoreceu a transferência 

de carga na superfície do metal.  

 

2.4.2.3. Curvas de Polarização 
 

A polarização é uma técnica bastante utilizada no estudo de corrosão, 

principalmente por possibilitar obter resultados mais rápidos quando 

comparados aos ensaios de perda de massa, por exemplo, para obtenção da 

taxa de corrosão. 

De uma forma geral, quando uma reação eletroquímica atinge o 

equilíbrio, significa que as velocidades com que as reações direta e inversa se 

processam são iguais. Ou seja, a reação eletroquímica de formação da dupla 

camada, se processa com a mesma velocidade no processo de oxidação e 

redução, de modo que a esse valor de corrente, tem-se um potencial de 

equilíbrio associado (Ee). 

O processo de polarização ocorre quando um fator externo, por 

exemplo, a aplicação de um potencial, promove uma alteração no valor de Ee.  

A extensão do valor de potencial gerado pela polarização (E) e o 

potencial de equilíbrio (Ee) é denominado de sobretensão (h) e é obtida através 

da relação apresentada na Equação 12. 
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h = E - Ee (12) 

  

Quando o potencial resultante for maior que o potencial de equilíbrio (η > 

0) tem-se uma polarização anódica, e se o potencial resultante for menor que o 

de equilíbrio (η < 0) tem-se uma polarização catódica. 

No processo de polarização, para cada potencial resultante no eletrodo 

está associada uma densidade de corrente. As curvas que relacionam esses 

parâmetros são conhecidas com curvas de polarização e são apresentadas na 

Figura 5 e 6. Quando a corrente estabelecida for positiva, tem-se o ramo 

anódico da curva de polarização, e o ramo catódico quando a corrente for 

negativa. No potencial de equilíbrio a densidade de corrente é nula 

(WOLYNEC, 2003). 

 
Figura 5: Curvas de polarização anódica (ia) e catódica (ic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: WOLYNEC (2003) 

 

Flitt e Schweinsberg (2005) afirmam que a sobretensão aumenta com o 

logaritmo da densidade de corrente de acordo com a Equação 13, que 

corresponde à equação de Tafel. 

 

η = a + b.log | i | (13) 

i 0 

ic 

ia 

Ee 

E 
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Onde: 

 

a = - b log io ; 

b – declive da reta de Tafel; 

io – densidade de corrente de troca (A/cm²); 

i – densidade de corrente (A/cm²); 

η – sobretensão (V). 

 

Como a equação de Tafel é de natureza logarítmica, a maneira mais 

conveniente de expressar a curva de polarização é num diagrama E vs log | i |, 

conforme pode ser visualizado na Figura 6. 

 
Figura 6: Curvas de polarização anódica (ia) e catódica (ic) num diagrama 

monologarítmico. 

Fonte: Wolynec (2003) 

 

O diagrama apresentado na Figura 6 tem a vantagem de que a parte das 

curvas em que é válida a equação de Tafel é uma reta. Também, aparecem no 

diagrama todos os coeficientes da equação: os declives de Tafel são os 

declives das retas, enquanto a densidade de corrente de troca i0 é o intercepto 
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das retas com o eixo de log | i | passando pelo potencial de equilíbrio Ee (η=0 

para i=i0) (WOLYNEC, 2003). 

A seguir são apresentados alguns trabalhos que ilustram o uso dessa 

técnica no estudo de corrosão, e mais particularmente no estudo de corrosão 

de metais expostos a fluidos utilizados na indústria de petróleo. 

Zhang e Cheng (2009) obtiveram curvas de polarização anódica para o 

aço X65 exposto a emulsões óleo/água submetidos a condições estáticas e 

dinâmicas. Foi observado que o acréscimo de óleo ao sistema, faz com que 

haja um decréscimo na corrente anódica, devido à formação de uma camada 

oleosa sobre a superfície do metal e consequentemente inibindo a corrosão do 

mesmo. Observou-se também que em ambos os sistemas com e sem óleo, 

ocorre o decaimento do valor de corrente anódica e o deslocamento do 

potencial para valores mais positivos, com o aumento da velocidade de rotação 

do eletrodo.  

Stack e Abdulrahman (2012) obtiveram curvas de polarização anódica e 

catódica para aço carbono exposta a óleo, água e mistura óleo/ 20% de água. 

Os resultados mostraram que ocorre um aumento da corrente anódica quando 

se tem maior quantidade de água no meio. Ou seja, maior corrente anódica é 

apresentada para o sistema contendo 100% de água e menor corrente ao 

sistema contendo apenas óleo.  Esse efeito é atribuído ao fato de que nos 

sistemas que apresentam maior quantidade de óleo, ocorre formação de uma 

camada de óleo sobre a superfície do eletrodo, gerando um efeito que limita a 

corrente de corrosão. 

Azghandi et al. (2012) estudaram o efeito da ausência e da presença de 

diferentes quantidades de inibidor de corrosão no processo de corrosão do aço 

SAE1018, quando exposto a meio corrosivo salino em condições estáticas. Os 

autores observaram que as densidades de corrente anódicas para os sistemas 

contendo inibidor de corrosão foram consideravelmente mais baixas que a 

densidade de corrente observada para o sistema sem inibidor de corrosão. Nos 

ramos catódicos, a densidade de corrente diminuiu com o aumento da 

concentração de inibidor. Foi concluído que o inibidor é classificado como 

misto, pois foi observado que tanto as densidades de corrente anódica quanto 

catódica diminuíram. 
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2.4.2.4. Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura  

 

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica bastante utilizada 

para obtenção de imagens, nas mais variadas aplicações, com destaque para o 

estudo de corrosão e biocorrosão (MIRANDA et al., 2006; MOTA, 2009; DA 

SILVA e PONTES, 2008; DUAN et al., 2008; SHERAR et al., 2011)   

O microscópio eletrônico de varredura consiste basicamente de uma 

coluna óptico-eletrônica (canhão de elétrons e sistema de redução do diâmetro 

do feixe eletrônico), da unidade de varredura, da câmara de amostra, do 

sistema de detectores e do sistema de visualização da imagem. 

Na análise de MEV um feixe de elétrons de alta energia incide na 

superfície da amostra, onde ocorre uma interação entre os elétrons e a matéria 

da amostra. Parte do feixe é refletida e coletada pelo detector. Os elétrons são 

gerados através de um filamento termiônico de tungstênio. Em seguida, são 

acelerados através de uma diferença de potencial aplicada entre o cátodo e o 

ânodo na faixa de 0.3 KeV e 30 KeV.  O feixe de elétrons gerado passa por 

lentes condensadoras que reduzem o seu diâmetro e por uma lente objetiva 

que focaliza o feixe sobre a amostra (MANNHEINER, 2002; DEDAVID et al., 

2007). 

 Logo acima da lente objetiva existem dois estágios de bobinas 

eletromagnéticas responsáveis pela varredura do feixe de elétrons. O feixe 

interage com a região da amostra até uma profundidade que pode variar 

aproximadamente de 1 µm a 6 µm, dependendo da natureza da amostra. Esta 

região é conhecida por volume ou pêra de interação, a qual gera os sinais que 

são detectados e utilizados para a formação da imagem e para microanálise 

(MANNHEINER, 2002; DEDAVID et al., 2007). 

A formação da imagem está relacionada com o fluxo de informação 

gerado do microscópio para o computador. Esse fluxo consiste na localização 

dos pontos de varredura na amostra no plano XY com o conjunto de 

intensidades correspondentes, originadas pelo detector que está localizado 

dentro da câmara de vácuo. Quando a amostra é varrida, a tela do “display” é 

varrida simultaneamente com correspondência de posições, utilizando as 



44 

  

 

intensidades dos detectores para cada ponto (MANNHEINER, 2002; DEDAVID 

et al., 2007). 

No caso do processo de corrosão, é muito comum o uso do MEV para 

avaliar a morfologia do processo de corrosão através da obtenção de imagens 

da superfície do material. Nas pesquisas relacionadas com a corrosão 

microbiologicamente induzida a técnica tem como principal objetivo obter 

imagens que possibilitem a visualização dos micro-organimos e a estrutura dos 

biofilmes formados. 

Miranda et al. (2006) utilizaram o MEV para obter imagens da superfície 

de corpos-de-prova de dois diferentes aços API 5LX52 e St-35.8, após a 

remoção dos produtos de corrosão. Os corpos-de-prova haviam sido expostos 

a um meio corrosivo contendo BRS e tiossulfato. Através da análise de MEV foi 

possível observar a presença de corrosão localizada, sendo visualizados pites 

na superfície do material. A Figura 7 apresenta uma imagem da morfologia do 

tipo de corrosão observada. 

 
Figura 7: Microscopia eletrônica de varredura de pites típicos após remoção de 

produtos de corrosão em aço API 5LX52 em (a) 2000x e (b) 6000x; 45 dias de imersão 

em meio com bactéria e tiossulfato. 

 
Fonte: Miranda et al. (2006) 

 

Da Silva e Pontes (2008) avaliaram o processo de corrosão do aço 

carbono em meio sulfato na presença da bactéria Salmonella anatum. Os 

pesquisadores utilizaram MEV para analisar a morfologia do biofilme e da 

corrosão na superfície metálica. As imagens de MEV mostraram a presença de 

depósitos de corrosão insolúveis e acúmulo de material biológico sobre a 



45 

  

 

superfície do aço. Após remoção do biofilme foram identificados pontos de 

corrosão localizada. 

Duan et al. (2008) investigaram a influência de biofilmes anaeróbios no 

processo de corrosão de aço carbono exposto à água do mar natural. Eles 

observaram, através de MEV, para o meio enriquecido com cultura mista de 

bactérias anaeróbias a adesão de filme bacteriano sobre a superfície do aço. 

Mota (2009) utilizou MEV para avaliar biofilmes formados sobre 

substrato metálico exposto a sistemas estático e dinâmico na presença de 

fluido oleoso.  Observou-se para ambos os sistemas investigados que a 

presença de biofilme maduro só ocorre após 360h de exposição.  

Sherar et al. (2011) obtiveram imagens de MEV para avaliar a morfologia 

de biofilmes formados em superfícies metálicas quando expostas a diferentes 

meios. As imagens de MEV revelaram que a formação de biofilme e a 

morfologia do produto de corrosão são muito dependentes dos nutrientes 

presentes no meio corrosivo. 

Neria-González et al. (2006) obtiveram imagens de MEV que ilustram a 

formação de biofilmes sobre superfícies de aço após 40 dias de exposição em 

oleodutos. As imagens demonstraram a presença de microcolônias com 

diferentes bactérias, incluindo vibriões e espirilos. A Figura 8 mostra a 

morfologia dos biofilmes observados. 

 
Figura 8: Imagens de MEV de biofilme formado sobre a superfície de aço X52 exposta ao 
fluxo de óleo bruto. (A) Biofilme formado na superfície do corpo-de-prova; (B) Morfologia 

do biofilme; (C) Microcolônia no biofilme e (D) Exemplo de uma espécie do biofilme. 

 
Fonte: Neria-González et al. (2006) 
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CAPÍTULO III 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este capítulo descreve os materiais e metodologias utilizados na 

pesquisa, sendo apresentado o tipo de aço, fluidos investigados, montagem 

dos sistemas estáticos para ensaios de imersão e perda de massa, técnicas 

para quantificação microbiológica, técnicas eletroquímicas para monitoramento 

da corrosão e identificação da morfologia do biofilme e tipo de corrosão obtidos 

através de análises microscópicas. 

 
3.1. Preparação dos Corpos-de-prova 
 

Foram confeccionados corpos-de-prova de aço carbono API 5L X60, 

com dimensões de 30,0x10,0x5,5 mm e com furo de 3 mm de diâmetro para os 

ensaios de perda massa e microscopia. Na Figura 9, é apresentada uma 

fotografia de um dos corpos-de-prova utilizados. 

 
Figura 9: Corpos-de-prova de aço API 5L X 60 para ensaio de perda de massa. 

 

 

A composição química do aço API 5L X60 utilizado na pesquisa é descrita 

na Tabela 4. A análise de composição do aço foi realizada na empresa SIMISA 

(Cabo de Santo Agostinho – PE). 

 

 

 

 

 



47 

  

 

 
Tabela 4: Composição do Aço API 5LX60 

Elemento Composição (%) 

C 0,21 

Si 0,23 

Mn 0,46 

P 0,022 

S 0,005 

Ni 0,01 

Mo 0,02 

Cu 0,01 

Ti 0,002 

Nb 0,001 

Al 0,024 

Fe Balanço 

 
Antes de cada experimento, os corpos-de-prova foram submetidos ao 

processo de jateamento abrasivo para remoção da carepa de laminação. Em 

seguida, foi realizado um processo de limpeza superficial com álcool 

isopropílico durante 5 segundos e posteriormente, em acetona por mais 5 

segundos. Após o tratamento de limpeza, os corpos-de-prova foram levados à 

estufa a 70±1ºC por 30 minutos, mantidos em dessecador por 20 minutos e 

pesados, antes de serem expostos aos meios (DANTAS, 1988). 

Para monitoramento de ensaios eletroquímicos, foram fabricados corpos-

de-prova com dimensões de 10,0x10,0x5,5 mm, os quais foram soldados a um 

fio de cobre e posteriormente embutidos em resina epóxi para delimitação da 

área que ficaria exposta ao fluido de análise. 

Visando minimizar o efeito de corrosão por fresta, foi utilizada uma fita de 

alta aderência para aplicação em galvanoplastia, delimitando as bordas do 

corpo-de-prova na zona de interface metal/resina. 

Na Figura 10, são apresentados uma fotografia e um esquema 

representativo do corpo-de-prova utilizado nos ensaios de monitoramento 

eletroquímico.  
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Figura 10: Corpos-de-prova para ensaio eletroquímico - (a) fotografia e (b) esquema 

representativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os corpos-de-prova já embutidos foram submetidos a lixamento 

utilizando-se uma politriz com circulação de água e rotação 250 rpm, usando a 

seqüência de lixas de granulometrias 180, 320, 400, 600 e 1200. Após 

lixamento, foi realizado o polimento das amostras com auxílio de pasta 

diamantada de 3 mm. 

 
3.2. Descrição dos Fluidos de Análise 

 
Na presente pesquisa, foram utilizados os seguintes fluidos: 

 

· Óleo bruto proveniente de campo de petróleo de Sergipe; 

· Óleo bruto proveniente de bacia de petróleo do Rio Grande do Norte; 

· Água do mar da Praia do Galeão (Rio de Janeiro – RJ); 

· Água do mar da Região do Complexo Industrial e Portuário de SUAPE 

(Ipojuca – PE); 

· Água produzida proveniente de poços do Rio Grande do Norte; 

 

(a) 

(b) 

1- Tubo de PVC 
2- Resina 
3- Superfície metálica dos corpos-de-prova 
4- Trecho do fio de cobre encapado; 
5- Trecho do fio de cobre descoberto: contato 

elétrico. 
 
* Zona pontilhada: trecho isolado com fita 
adesiva de alta aderência; 

1 
2 

3 4 
5 



49 

  

 

Os óleos e a água produzida foram fornecidos pela PETROBRAS. As 

amostras foram coletadas pela própria empresa, acondicionadas em 

recipientes fechados e direcionadas ao laboratório para início dos 

experimentos. Não foram repassadas informações quanto às características 

químicas das amostras fornecidas. Em relação aos óleos, não foi possível 

analisar a composição dos mesmos, por questão de disponibilidade de 

laboratórios prestadores desse serviço na região. 

Os fluidos aquosos foram analisados quanto a parâmetros de composição 

química e físico-química. No caso da água do mar do Rio de Janeiro a análise 

foi realizada na Escola de Química (UFRJ). A água produzida e a água do mar 

da Região de SUAPE foram analisadas no Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco (Recife – PE). 

 A composição química da água do mar do Rio de Janeiro encontra-se 

descrita na Tabela 5. 

 
Tabela 5: Composição química da água do mar do Rio de Janeiro 

Parâmetro Concentração (mg/L) 

Mg2+ 740 

Ca2+ 323 

K+ 253 

Na+ 6400 

Ferro Total 0,35 

Cloreto 12850 

Sulfato 2500 

HCO3
- 400 

 

As Tabelas 6 e 7 listam, respectivamente, as composições químicas da 

água produzida e água do mar da Região de SUAPE utilizadas nessa etapa da 

pesquisa. 
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Tabela 6: Composição química da água produzida 

Parâmetros Concentração (mg/L) 

Sólidos Suspensos Totais 525,0  

Óleos e Graxas Totais 197,0  

Sulfato 0,021  

Cloreto 197,87  

Ferro Total 4,9  

Sulfeto Total Não detectado 

 

 
Tabela 7: Composição química da água do mar da Região de SUAPE 

Parâmetros Concentração (mg/L) 

Sólidos Suspensos Totais 60,3  

Sulfato 590,85  

Cloreto 18500  

Ferro Total 0,04  

Sulfeto Total 0,12 

 

Os valores de pH observados para a água produzida e água do mar da 

Região de SUAPE, foram respectivamente de 6,7 e 8,1. 
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3.3. Ensaios de Imersão Contínua 
 

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, foram desenvolvidas 3 

séries de experimentos, conforme descrição a seguir: 

 

3.3.1. Série 1 – Efeito da Água do Mar no Processo de Biocorrosão 
em Misturas óleo/água. 

 
 A primeira parte do projeto de pesquisa foi inicialmente conduzida nas 

instalações do Laboratório de Microbiologia Aplicada à Indústria de Petróleo da 

Escola de Química, UFRJ, onde foram realizadas as primeiras análises 

microbiológicas em mistura óleo/água e realizados os ensaios para 

consolidação das técnicas. 

Nesse contexto, experimentos de imersão contínua em condições 

estáticas, foram realizados utilizando como fluidos: água do mar coletada na 

Praia do Galeão, localizada na Ilha do Governador – Rio de Janeiro e uma 

amostra de óleo bruto proveniente de campo de petróleo do estado de Sergipe. 

Os ensaios foram realizados com três diferentes proporções de água nas 

misturas de óleo e água: 10%, 20% e 35% (v/v). 

Foram montados três sistemas para os ensaios estáticos de corrosão, 

cada um contendo 12 corpos-de-prova, os quais foram afixados de modo que 

metade do corpo ficasse imersa na fase aquosa e a outra metade ficasse na 

fase oleosa, de modo a permitir o monitoramento do comportamento do metal 

nessa região de interface água/óleo, ao longo de um período de 90 dias. Na 

Figura 11, são apresentadas fotografias dos sistemas contendo água do mar e 

óleo em diferentes proporções. Os recipientes tinham volume de 1L, sendo 

utilizado um volume de 170mL correspondente à proporção de óleo e água 

estabelecidos. 
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Figura 11: Sistemas estáticos contendo óleo de Sergipe e água do mar do Rio de 
Janeiro em diferentes proporções. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Onde: (1) 10% de água do mar; (2) 20% de água do mar; (3) 35% de água do mar e (4) 

representação esquemática. 

A cada 30 dias, corpos-de-prova foram removidos dos sistemas para 

análise de perda de massa e quantificação dos micro-organismos presentes no 

biofilme formado.  

 

3.3.2.  Série 2 – Efeito de Diferentes Fluidos Aquosos no Processo 
de Corrosão em Misturas óleo/água 

 

 Nesta série foram conduzidos experimentos nas instalações do 

Laboratório de Materiais Compósitos e Integridade Estrutural do Departamento 

de Engenharia Mecânica da UFPE. 

(1) (2) (3) 

Óleo 

Água do Mar 

Corpos-de-prova 

Interface 

(4) 
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Foram então utilizados como fluidos de processo água do mar coletada 

na Praia de SUAPE (Ipojuca – PE), óleo bruto e água produzida originários da 

bacia do Rio Grande do Norte, cedidos pela PETROBRAS.  

Os ensaios de imersão contínua foram realizados em sistemas 

fabricados com vidro, semelhantes aos que foram utilizados na série 1, sendo 

avaliadas nove condições de fluido, conforme descrição apresentada na Tabela 

8. 

Tabela 8: Condições de fluidos investigadas. 

Sistema Condição de fluido 

1 · Água do mar de SUAPE; 

2 · Água produzida 

3 · Óleo 

4 · Óleo + água do mar (20% v/v); 

5 · Óleo + água do mar (30% v/v); 

6 · Óleo + água do mar (40% v/v); 

7 · Óleo + água produzida (20% v/v); 

8 · Óleo + água produzida (30% v/v); 

9 · Óleo + água produzida (40% v/v); 

 

 Os corpos-de-prova foram fixados ao sistema através de fio de nylon, 

dispostos parcialmente imersos na fase aquosa e na fase oleosa, e 

permaneceram expostos aos meios corrosivos por 90 dias. A cada 30 dias, 

foram realizadas análises de perda de massa e foram obtidas imagens por 

microscopia óptica, para visualização da morfologia do tipo de corrosão. A 

Figura 12 apresenta uma fotografia dos 9 sistemas descritos, na Tabela 8, nos 

quais o óleo utilizado foi proveniente da bacia do Rio Grande do Norte. 
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Figura 12: Sistemas estáticos para monitoramento do processo de corrosão em fluidos 
oleosos, aquosos e misturas óleo/água. (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Onde: (1) água do mar; (2) água produzida; (3) óleo; (4) óleo + água do mar (20% v/v); (5) 

óleo + água do mar (30% v/v); (6) óleo + água do mar (40% v/v); (7) óleo + água produzida 

(20% v/v); (8) óleo + produzida (30% v/v) e (9) petróleo + água produzida (40% v/v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) 

(4) (5) (6) 

(7) (8) 
(9) 
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Foram projetados e montados 2 sistemas estáticos para avaliação da 

corrosão e biocorrosão do aço API 5LX60 exposto a óleo e água do mar 

(50%v/v), e o outro com óleo e água produzida (50%v/v). A água produzida e o 

óleo utilizados foram da bacia do Rio Grande do Norte e a água do mar, 

proveniente da Região de SUAPE. 

 O sistema estático para simulação de corrosão foi fabricado em vidro, 

com volume de 15L. O sistema continha uma tampa na qual foram fixadas 4 

hastes suporte, contendo 12 corpos-de-prova, em alturas fixas descritas 

anteriormente na Tabela 9, conforme pode ser visualizado na Figura 13 (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Série 3 – Efeito da Interação das Fases Oleosa e Aquosa nos 
Processos de Corrosão e Biocorrosão 

 

O principal objetivo desse experimento foi avaliar o efeito corrosivo em 

três diferentes regiões de uma coluna formada por água e óleo, conforme 

descrito na Tabela 9.  

 
Tabela 9: Descrição das condições de altura de fixação dos corpos-de-prova. 

Altura Descrição 

H1 Corpos- de- prova imersos totalmente na fase aquosa 

H2 Corpos-de-prova na zona interfacial óleo/água 

H3 Corpos-de-prova totalmente imersos na fase oleosa 
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Figura 13: Sistema simulativo de corrosão e biocorrosão(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
(1) Corpos-de-prova em diferentes alturas fixados na haste; (2) Inserção na água do mar ; 

(3) sistema óleo/água de processo e (4) sistema óleo/água do mar. 

 

H1 

H2 

H3 
(1) (2) 

(3) (4) 
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Os corpos-de-prova foram fixados através de fios de nylon. Cada haste 

montada foi projetada para ser retirada nos períodos de 15, 30, 60 e 90 dias de 

exposição ao fluido. 

Para inserção do fluido, primeiramente acoplou-se ao sistema as quatro 

hastes contendo os corpos-de-prova, e adicionou-se através de um furo 

central, presente na tampa, água do mar ou água de processo, dependendo do 

sistema. A água foi adicionada até volume correspondente à metade dos 

corpos-de-prova presentes na zona interfacial (H2), correspondendo a 6L de 

água (produzida ou do mar).  Na Figura 13 (2) é apresentada uma fotografia do 

sistema após inserção dos corpos-de-prova em água do mar até a altura 

correspondente à metade dos corpos-de-prova. 

Em seguida, por um furo lateral e com uso de uma mangueira adicionou-

se o óleo bruto, correspondendo à mesma altura de coluna de água 

adicionada. A Figura 13 (3) apresenta o sistema após inserção do óleo. 

O monitoramento eletroquímico na fase aquosa foi possível devido a 

inserção de um cano de PVC, que delimitava a área para entrada dos 

eletrodos, evitando assim que os mesmos fossem contaminados por óleo.  

Ao longo desse cano, que tinha sua posição fixa, foi introduzida uma 

haste móvel, a qual possuía um disco em acrílico com dois furos, que permitia 

a entrada dos eletrodos para monitoramento eletroquímico. Nesta tampa, foi 

fixado permanentemente um eletrodo de trabalho, cuja descrição foi 

apresentada anteriormente na Figura 10. 

Nesse sistema, foram monitorados ao longo do ensaio os seguintes 

parâmetros: perda de massa para obtenção da taxa de corrosão; quantificação 

dos micro-organismos planctônicos e sésseis; morfologia da corrosão através 

de microscopia ótica; análise de biofilme e morfologia da corrosão por 

microscopia eletrônica de varredura e potencial de circuito aberto.  

Nas seções seguintes são apresentados os procedimentos utilizados 

nos ensaios de perda de massa, quantificação microbiológica, monitoramento 

eletroquímico e microscopia óptica, assim como o protocolo utilizado para 

visualização de biofilmes através de MEV. 
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3.4.  Perda de Massa  
 

Para os ensaios de imersão contínua, os corpos-de-prova foram 

pesados antes do inicio do processo e em intervalos de tempos ao longo dos 

experimentos.  

Os corpos-de-prova expostos aos sistemas contendo petróleo foram 

submetidos a um tratamento de limpeza superficial. Inicialmente, foi efetuada 

uma limpeza mecânica utilizando papel absorvente para remoção do petróleo 

em excesso, em seguida os mesmos foram lavados com detergente e água. 

Após essa etapa, os corpos-de-prova foram submetidos a uma lavagem em 

acetona, utilizando um aparelho de ultrassom, durante 1 minuto. Os corpos-de-

prova que não foram expostos a petróleo foram previamente lavados com água 

destilada. 

Posteriormente, iniciou-se o processo de decapagem ácida em solução 

de ácido clorídrico 26% (p/v) durante 15 segundos; seguindo-se a lavagem com 

água corrente; neutralização através da imersão em solução de NaOH a 10% 

(p/v) durante 15 segundos e lavagem em água corrente. Finalmente, os corpos-

de-prova foram imersos em álcool isopropílico, e depois, em acetona por 10 

segundos, respectivamente (DANTAS, 1988; OLIVEIRA, 2010 e VIEIRA, 2008).  

Ao final desse tratamento, os corpos-de-prova foram submetidos à 

secagem com ar quente por 3 min e em seguida foi efetuada a pesagem ao 

décimo de miligrama a fim de averiguar a variação da massa.  

Para os ensaios de perda de massa, foram utilizados testes em triplicata, 

ou seja, os resultados foram obtidas através da média de 3 corpos-de-prova, 

visando-se  obter uma taxa de corrosão média para cada condição investigada. 

 

3.5.  Análises Microbiológicas 
 

Foi realizado o monitoramento microbiológico, dos micro-organismos 

planctônicos presentes na água do mar e na água produzida, e após 90 dias de  

processo foram quantificados os micro-organismos presentes nos biofilmes 

formados. Para quantificação dos micro-organismos sésseis os corpos-de-

prova foram rinsados com solução redutora estéril para o arraste dos micro-



59 

  

 

organismos não aderidos ao metal. No caso dos corpos-de-prova expostos a 

meio oleoso, adicionaram-se antes da raspagem duas gotas de Tween 80 

visando remover o excesso de óleo sobre a superfície do corpo-de-prova 

(MOTA, 2009). 

 Os corpos-de-prova foram então dispostos em recipientes contendo 30 

mL de solução redutora estéril, para quantificação de micro-organismos 

anaeróbios, e 30 mL de solução salina (NaCl 30g/L) estéril para quantificação 

de micro-organismos aeróbios, sendo toda a sua área assepticamente raspada, 

com auxílio de espátula estéril, para a remoção total dos biofilmes formados 

sobre a superfície. 

A suspensão celular obtida a partir da raspagem do corpo-de-prova foi 

convenientemente diluída, através de diluições decimais sucessivas em 

solução redutora ou solução salina (30g/L), respectivamente para quantificação 

de bactérias anaeróbias e aeróbias. Todos os meios de cultivo e solução 

redutora tiveram as concentrações de NaCl corrigidas para 30 g/L. 

Neste trabalho, tanto os micro-organismos aeróbios quanto os 

anaeróbios foram quantificadas através da técnica dos Tubos Múltiplos (APHA, 

1998) e o resultado foi expresso em Número mais Provável (NMP), utilizando 

séries de 3 tubos. 

Todos os meios destinados para quantificação de micro-organismos 

aeróbios foram distribuídos em tubos de ensaio estéreis e tampados com 

algodão. Para os micro-organismos anaeróbios, todas as soluções e meios 

foram purgados com nitrogênio para obtenção de condição de anaerobiose. 

Para os micro-organismos anaeróbios foram utilizados frascos de penicilina, 

tampados e lacrados.  

São apresentadas a seguir as composições dos meios utilizados para 

quantificação dos micro-organismos: 

 

· Bactérias Aeróbias Heterotróficas Totais (BAHT) 

 

As BAHT foram quantificadas utilizando meio caldo nutriente (SILVA et 

al, 2005) cuja composição encontra-se descrita na Tabela 10.  
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Tabela 10: Composição/litro do Caldo Nutriente. 

Componentes Quantidade  

Peptona de Carne 5,0 g 

Extrato de Carne 3,0 g 

Sacarose 20,0 g 

 

O pH foi ajustado para 7,0. Em seguida o meio foi esterilizado a 110ºC, 

por 15 minutos.  

Após diluições sucessivas da suspensão celular os tubos contendo os 

meios foram inoculados e depois incubados a 30 ± 1°C por 48 horas. O 

crescimento dos micro-organismos foi evidenciado pela turvação do meio de 

cultura, causada pela presença de células microbianas e seus metabólitos 

(SILVA et al, 2005). 

 

· Bactérias Precipitantes do Ferro (BFe) 
 

O meio utilizado para quantificação das bactérias precipitantes do ferro 

foi o Citrato Férrico Amoniacal (CETESB, 1992), Na Tabela 11, é apresentada 

a composição desse meio. 

 
Tabela 11: Composição/litro do Meio de cultura Citrato Férrico Amoniacal. 

Composição Quantidade  

(NH4)2SO4 0,5 g 

CaCl2.6H2O 0,2 g 

MgSO4.7H2O 0,5 g 

NaNO3 0,5 g 

K2HPO4 0,5 g 

Citrato Férrico Amoniacal 10 g 

 

O pH foi ajustado para 6,8 e a esterilização deu-se a 121 °C, por 20 

minutos.  
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Logo após a inoculação das suspensões celulares diluídas em solução 

salina, os tubos foram incubados a 30 ± 1°C por 15 dias, ao abrigo da luz. A 

formação de uma coloração avermelhada (ferruginosa) e precipitados, 

provenientes da formação de óxidos de ferro caracterizava o crescimento 

destes micro-organismos (CETESB, 1992). 

 

· Bactérias Anaeróbias Heterotróficas Totais (BANT) 
 

Utilizou-se meio fluido ao Tioglicolato (Merck, Darmstadt, Germany), 

purgado com nitrogênio durante 20 minutos. O pH do meio foi ajustado para 7 e 

a esterilização foi efetuada a 121°C, por 20 minutos. 

A inoculação foi efetuada adicionando-se 1 mL da suspensão celular 

diluída na solução redutora a um frasco de penicilina contendo 9mL de meio, 

com o auxílio de seringas descartáveis de 1 mL.  

A composição da solução redutora é apresentada na Tabela 12.  

  
Tabela 12: Composição/litro da solução redutora. 

Composição Quantidade  

Tioglicolato de Sódio 0,124g 

Ácido Ascórbico 0,10g 

Rezarzurina 4,0 mL 

 

O pH dessa solução foi ajustado para 7,6 e a esterilização foi efetuada a 

121°C, por 20 minutos. 

Após inoculação, os frascos contendo o meio de cultura foram vedados 

com tampas de borracha e lacres metálicos, a fim de manter anaerobiose. Em 

seguida foram incubados a 30 ± 1ºC por 21 dias.  

Após este tempo, o crescimento destas bactérias foi identificado pela 

turvação do meio de cultura, causada pelo crescimento de células microbianas 

e a liberação de metabólitos (SILVA et al, 2005). 
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·  Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) 

 

Para cultivo das bactérias redutoras de sulfato (BRS) utilizou-se o meio 

Postgate- E modificado (POSTGATE, 1984), purgado com nitrogênio, cuja 

composição encontra-se na Tabela 13.  

 

O pH foi ajustado para 7,6 e esterilizado a 121°C, por 20 minutos. Antes 

da inoculação, foi adicionado aos frascos de penicilina contendo o meio, 0,1 mL 

da solução redutora de tioglicolato de sódio 12,4 g/L (esterilizada a 1 atm, 20 

minutos).  

A incubação desses micro-organismos foi realizada a 30 ± 1ºC por 28 

dias. Após o período de incubação, o crescimento de BRS foi identificado pelo 

o escurecimento do meio, devido à formação de depósitos de sulfeto de ferro. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13: Composição do Meio Postgate Modificado 

Composição Quantidade 

KH2PO4 0,5 g 

NH4Cl 1,0 g 

Na2SO4 1,0 g 

CaCl2.2H2O 0,67 g 

MgCl2.6H2O 1,68 g 

Lactato de Sódio 7,0 mL 

Extrato de Lêvedo 1,0 g 

Ácido Ascórbico 0,1 g 

Ágar-ágar 1,9 g 

Resazurina (0,025%) 4,0 mL 

FeSO4.7H2O 0,5 g 
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3.6.  Ensaios Eletroquímicos 
 

Os ensaios eletroquímicos foram realizados em um potenciostato 

AUTOLAB PGSTAT 302N acoplado a um computador e controlado pelo 

software NOVA para aquisição dos dados.  

Foram utilizadas nos experimentos células eletroquímicas de três 

eletrodos composta por um corpo-de-prova de área aproximadamente igual de 

1 cm2  (Figura 10), um eletrodo auxiliar de platina e um eletrodo de referência 

de Ag/AgCl, KCl (sat). 

O potencial de circuito aberto foi monitorado ao longo de 360h. Medidas 

de impedância eletroquímica foram realizadas no potencial de corrosão ao 

longo de uma faixa de frequências de 40 KHz a 6 mHz, com amplitude de 10 

mV. 

As curvas de polarização foram obtidas através da variação de potencial 

aplicado na faixa de -0,400 V a 0,400 V vs Ag/AgCl sat, em relação ao 

potencial de corrosão, numa faixa de varredura de 0,333 mV/s.  

Para padronização dos ensaios de EIE e polarização, antes de cada 

experimento, o potencial de circuito aberto foi registrado ao longo de 5h. 

Posteriormente, foi efetuada a medida de impedância e em seguida, foi 

realizada a polarização.  

A Figura 14 corresponde a um esquema representativo das células 

eletroquímicas utilizadas neste trabalho. Na Figura 15, é apresentado o sistema 

composto pelo potenciostato e pela célula eletroquímica utilizada nos 

monitoramentos eletroquímicos e ensaio contínuo de imersão.  
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Figura 14: Representação esquemática da Célula eletroquímica utilizada nos ensaios de 
imersão (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Onde: RE: Eletrodo de Referência; CE: contra eletrodo e WE: eletrodo de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE 

RE CE 

Água do Mar ou 
Água Produzida 

Óleo 
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Figura 15: Fotografia do sistema composto pelo potenciostato e células eletroquímicas 

. 

 

 

 

 

3.7. Microscopia Óptica 
 

Para o estudo da morfologia da corrosão e da superfície dos corpos-de-

prova após ensaio de corrosão, foi utilizado um Microscópio Óptico da marca 

Olympus Bx51M, obtendo-se imagens com aumentos de até 100 vezes. 

 

3.8. Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

No caso dos corpos-de-prova destinados à análise do biofilme formado, 

após retirada do sistema, foram submetidos a três lavagens com duração de 

10 min cada, em solução de tampão cacodilato  0,1M com 3 gotas de Tween. 

Posteriormente, foram fixados por 24h em solução glutaraldeído 5% em 

tampão cacodilato 0,1M à temperatura ambiente. Depois de retirados do 

fixador, os corpos-de-prova foram submetidos a mais três lavagens (10 min 

cada uma) em solução de tampão cacodilato 0,1M (MOTA, 2009).  

Posteriormente, foram submetidos à etapa de dessalinização que 

consistiu em lavagens sucessivas em soluções de água do mar esterilizada e 

água destilada também estéril em diferentes proporções, começando da 

solução mais concentrada (30% de água destilada) até chegar em 100% de 

água destilada (MOTA, 2009). 

Para a etapa de desidratação, os corpos-de-prova foram mergulhados 
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em diversas soluções apresentando concentrações crescentes de acetona em 

água destilada entre 30% v/v e 100% v/v (MOTA, 2009). Os corpos foram 

submetidos à secagem natural sem vácuo por 72h. Em seguida, foram 

metalizados com ouro para obtenção das imagens no microscópio eletrônico 

de varredura. O microscópio eletrônico de varredura utilizado é da marca 

JEOL, modelo 6460. 

Para os corpos-de-prova destinados à avaliação da morfologia do 

processo corrosivo, foi efetuado o processo de decapagem para remoção do 

biofilme. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos ao 

longo do desenvolvimento desta pesquisa, referentes ao monitoramento de 

perda de massa, quantificação microbiológica e ensaios eletroquímicos. Os 

resultados são apresentados com base nas três séries de experimentos que 

foram apresentadas na metodologia deste trabalho. 

 

4.1. Resultados da Série 1 
 

Na primeira série de experimentos, avaliou-se a influência da proporção 

de água do mar no sistema óleo bruto/água do mar no processo de biocorrosão 

do aço API 5L X60.  

 

4.1.1. Quantificação Microbiológica 
 

 A primeira série de experimento foi conduzida visando avaliar a ação 

conjunta do óleo e água do mar, em diferentes proporções, simulando as 

etapas de separação desses dois fluidos em tanques, em que são geradas 

duas fases, uma oleosa e outra aquosa. Foram monitoradas a adesão 

microbiológica, através da quantificação dos micro-organismos sésseis e a taxa 

de corrosão ao longo do tempo de ensaio.  

Nas Figuras 16 a 18, são apresentados os resultados referentes à 

quantificação dos micro-organismos investigados neste trabalho (bactérias 

aeróbias heterotróficas totais (BAHT); bactérias aeróbias produtoras de ácido 

(BAPA); bactérias anaeróbias heterotróficas totais (BANHT); bactérias 

anaeróbias produtoras de ácido (BANPA); bactérias redutoras de sulfato (BRS), 

bactérias precipitantes do ferro (BFe), respectivamente para as três condições 

de teor de água do mar avaliadas (10, 20 e 35% v/v). 
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Figura 16: Micro-organismos sésseis - sistema óleo/ água do mar (10%). 

 
Onde: BAHT- bactérias aeróbias heterotróficas totais; BAPA - bactérias aeróbias produtoras de 

ácido; BANHT- bactérias anaeróbias heterotróficas totais; BANPA - bactérias anaeróbias 

produtoras de ácido; BRS- bactérias redutoras de sulfato; BFe- bactérias precipitantes do ferro. 

 

Figura 17: Micro-organismos sésseis - sistema óleo/ água do mar (20%). 

 
Onde: BAHT- bactérias aeróbias heterotróficas totais; BAPA - bactérias aeróbias produtoras de 

ácido; BANHT- bactérias anaeróbias heterotróficas totais; BANPA - bactérias anaeróbias 

produtoras de ácido; BRS- bactérias redutoras de sulfato; BFe- bactérias precipitantes do ferro. 
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Figura 18: Micro-organismos sésseis - sistema óleo/ água do mar (35%). 

 
Onde: BAHT- bactérias aeróbias heterotróficas totais; BAPA - bactérias aeróbias produtoras de 

ácido; BANHT- bactérias anaeróbias heterotróficas totais; BANPA - bactérias anaeróbias 

produtoras de ácido; BRS- bactérias redutoras de sulfato; BFe- bactérias precipitantes do ferro. 

 

A análise quantitativa dos micro-organismos sésseis presentes nos 

biofilmes formados sobre o metal revelou que o teor de água do mar influencia 

no desenvolvimento das populações microbianas.  Através das Figuras 16 a 

18, observou-se uma população microbiana séssil superior para o sistema com 

maior proporção de água do mar. Deve-se salientar que além da água do mar 

ser um dos meios mais corrosivos por conta de sua alta salinidade, também é 

bastante favorável ao crescimento e desenvolvimento de micro-organismos 

atuantes no processo de biocorrosão, por ser um meio rico em nutrientes 

(GENTIL, 2011; VIDELA, 2003; VIEIRA, 2008; OLIVEIRA, 2010). 

Observou-se também o decréscimo da população microbiana séssil com 

o decorrer do tempo. Provalvemente, esta redução está associada a não 

renovação dos nutrientes ao longo do ensaio para as três condições 

investigadas, uma vez que a água do mar não foi substituída durante os 

experimentos. Este decréscimo na população bacteriana associa-se à própria 
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dinâmica de formação do biofilme. Com o passar do tempo, ocorre o aumento 

da espessura do biofilme e consequentemente torna-se mais difícil a difusão de 

oxigênio e nutrientes no seu interior, o que favorece o desprendimento do 

mesmo (TORRES, 2005; JAMBO e FÓFANO, 2008). 

 Gemelli (2001) afirma que a renovação da solução é um parâmetro 

importante no desenvolvimento do biofilme, pois garante nutrientes para os 

micro-organismos. Contudo, na pesquisa desenvolvida, não foi utilizada a 

renovação nutricional através de reposição de fluido, pois se desejava simular 

condições típicas de campo, onde o fluido fica parado, o que acontece tanto em 

tanques de separação e armazenamento, quanto em tubulações, em que 

ocorram paradas indesejadas. 

 Foi verificado que as bactérias anaeróbias heterotróficas totais foram as 

mais favorecidas, quando expostas ao sistema óleo/água nas três condições 

de proporções de fluido investigadas.  

A concentração e distribuição de oxigênio é um fator importante nos 

processos de oxidação de materiais metálicos. Com a formação de biofilmes 

sobre o metal, a distribuição de oxigênio tornar-se heterogênea dentro do 

biofilme. Após amadurecimento do biofilme e aumento de sua espessura, 

ocorre a diminuição da difusão de oxigênio no seu interior e consequente 

formação de zonas de aeração diferencial (HIBIYA et al, 2004). 

O desenvolvimento mais acentuado das bactérias anaeróbias foi 

influenciado pela ação conjunta dos micro-organismos presentes no meio e 

também por não ocorrer renovação de oxigênio, visto que o sistema é estático. 

As bactérias aeróbias que utilizam o oxigênio em seu mecanismo começam a 

consumir o oxigênio presente no meio, e esse esgotamento no meio, promove 

condições favoráveis para o desenvolvimento das bactérias anaeróbias, 

caracterizando assim a existência de um consórcio microbiano (VIDELA, 2003). 

 Destaca-se ainda, que o crescimento de BRS foi significativamente 

influenciado pelo teor de água do mar, uma vez que para teores de água 

superiores observou-se maior crescimento dessa bactéria, conforme pode ser 

visualizado na Figura 18.  

No caso específico das BRS, a presença de água do mar no meio em 

estudo, possibilitou uma maior concentração de íons sulfato, que são reduzidos 
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por essas bactérias, em seu metabolismo, gerando compostos de enxofre 

corrosivos para o ferro e suas ligas, como por exemplo, os sulfetos, bissulfetos 

e sulfeto de hidrogênio (VIDELA, 2003; BEECH e GAYLARDE, 1999; CETIN e 

AKSU, 2009). 

A atuação das BRS no processo biocorrosivo se dá principalmente pela 

formação de sulfeto de hidrogênio biogênico, que promove sérios problemas 

ambientais e de corrosão, com destaque no processamento, armazenamento e 

transporte de petróleo e seus derivados (VIDELA, 2003). 

O contato entre o óleo e água, cria uma zona de interface, que permite a 

troca nutricional entre as fases oleosa e aquosa. Contudo, ressalta-se que o 

fato do sistema está em condições estáticas, contribui para que a interação 

entre os meios torne-se limitada, quando comparada a condições de fluxo 

contínuo (GEMELLI, 2001). 

 

4.1.2. Taxa de corrosão 
 
A partir da análise de perda de massa dos corpos-de-prova, determinou-

se a taxa de corrosão para o aço API 5L X60 para as condições de fluido 

investigadas. Na Figura 19, são apresentados os resultados da taxa de 

corrosão para os meios contendo diferentes teores de água do após 90 dias de 

exposição. 

 
Figura 19: Taxa de corrosão do aço em diferentes misturas de óleo e água do mar após 

90 dias. 
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Conforme pode ser observado na Figura 19, obteve-se uma taxa de 

corrosão mais acentuada para a condição correspondente à maior proporção 

de água do mar.  

Como visto anteriormente, foi na condição com maior proporção de água, 

que ocorreu maior crescimento microbiológico, com destaque para as BRS, 

que são micro-organismos bastante atuantes no processo de biocorrosão 

(VIDELA, 2003).  

Os valores da taxa de corrosão observados para os corpos-de-prova 

expostos durante 90 dias de imersão contínua em sistemas com 10%, 20% e 

35% de água do mar e a classificação da corrosividade com base na norma 

NACE-RP-07-75, são apresentados na Tabela 14. 

 
Tabela 14: Taxa de Corrosão (mm/ano) e classificação da corrosividade para as 

condições de ensaio de imersão da série 1. 

Taxa de Corrosão (mm/ano) Classificação da Corrosividade 

0,00226 Baixa 

0,00243 Baixa 

0,00394 Baixa 

 

As taxas de corrosão observadas foram baixas para todos os sistemas 

investigados. Fatores como: estagnação de fluido, depósito de produto de 

corrosão e biofilme podem ter colaborado para a obtenção de valores de 

corrosão mais baixas. O fluido em repouso possibilita uma maior permanência 

do biofilme formado sobre o metal, pois não há ocorrência de desprendimento 

forçado pela própria dinâmica de fluido. Dessa forma, dificulta-se o acesso do 

eletrólito ao metal, fazendo com que taxas de corrosão inferiores sejam 

observadas. Contudo, em sistemas estáticos geralmente os biofilmes formados 

não apresentam uma estrutura coesa e compacta, o que termina permitindo 

que o eletrólito atinja o metal (CHARACKLIS, 1984; CRAVO, 2004; VIANA, 

2009 e OLIVEIRA, 2010). 

Estudo realizado por Vieira (2008) com água do mar da Região de 

SUAPE em condições estáticas e dinâmicas revelou considerável aumento da 
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taxa de corrosão para o sistema com fluido em movimento contínuo, onde se 

tem maior difusão de nutrientes.  

Viveros et al (2006) observaram que em condições oligotróficas (pobres 

em nutrientes) as BRS podem aumentar o risco de ocorrência da corrosão 

localizada em aço carbono SAE 1010. Foram encontradas taxas de corrosão 

próximas a 0,2 mm/ano e a presença de pites na superfície metálica. 

Em sistemas com agitação com fluxo turbulento, a velocidade elevada do 

fluido permite que haja uma maior transferência de massa do seio do líquido 

para o biofilme e também um intenso desprendimento forçado do mesmo. 

Nestas condições, o biofilme formado tende a apresentar-se mais compacto e 

coeso, mesmo havendo o desprendimento das camadas mais externas do 

mesmo (CHARACKLIS, 1984; CRAVO, 2004; VIANA, 2009 e OLIVEIRA, 2010).  

De forma geral, o aumento da velocidade de fluxo promove o aumento da 

taxa de corrosão, pois além dos fatores citados anteriormente, pode ocorrer o 

fenômeno de corrosão-erosão, que corresponde à associação de um desgaste 

mecânico à ação corrosiva do meio (JAMBO e FÓFANO, 2008). No caso do 

estudo desenvolvido, esse tipo de processo não foi observado, mas deve ser 

aqui referenciado, pois em diversos processos da indústria de petróleo que 

trabalham com sistemas de fluidos multifásicos, a velocidade de fluido ou 

mesmo a presença de particulados no meio, são fatores que intensificam o 

processo de degradação do material através do fenômeno de corrosão-erosão 

(CUI et al., 2004; ZHANG e CHENG, 2009; TIAN e CHENG, 2008). 

Apesar da taxa de corrosão obtida ter sido baixa, ressalta-se que nos 

meios investigados é provável a ocorrência de corrosão localizada, 

principalmente no sistema com maior teor de água do mar, que apresentou 

concentração mais elevada de BRS, as quais são apontadas pelos casos mais 

graves de biocorrosão (VIDELA, 2003; GENTIL, 2011; BEECH e SUNNER, 

2004). 
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4.2. Resultados da Série 2 
 
 Na segunda série de experimentos foram realizados ensaios de imersão 

contínua em 9 diferentes condições de fluido: óleo, água do mar de SUAPE e 

água produzida isoladamente; misturas de óleo e água produzida, e óleo e 

água do mar, nas proporções de 20, 30 e 40% de água em óleo. 

As Figuras 20 (a) e (b) mostram, respectivamente, o gráfico da evolução 

da perda de massa e o gráfico da taxa de corrosão para os corpos-de-prova de 

aço API 5L X60 expostos aos sistemas contendo os fluidos isoladamente, ao 

longo de 90 dias.  

Conforme pode ser observado na Figura 20 (a), foram encontrados 

maiores valores de perda de massa para os corpos-de-prova expostos 

totalmente à fase aquosa. A água produzida apresentou valores de perda de 

massa superiores aos observados para os corpos-de-prova imersos em água 

do mar.  

Observa-se um aumento da perda de massa em função do tempo de 

imersão, para as três condições de fluidos isolados. Menores valores de perda 

de massa foram observados para a condição dos corpos-de-prova expostos a 

óleo bruto. 

Analisando o comportamento da taxa de corrosão através da Figura 20 

(b), observa-se uma redução da taxa de corrosão em função do tempo de 

exposição aos meios, o que já era esperado. 

Essa diminuição da taxa de corrosão deve ser interpretada como uma 

redução na velocidade do processo corrosivo. Nos primeiros 15 dias, os 

corpos-de-prova sofrem corrosão acelerada, devido à exposição direta da 

superfície do metal isenta de camadas protetoras mais espessas, ao meio 

agressivo.  

A exposição continuada ao meio corrosivo faz com que produtos de 

corrosão e biofilme depositem-se e acumulem-se sobre a superfície do metal, 

criando assim uma barreira física na superfície, que dificulta o acesso do 

eletrólito e consequentemente reduz a cinética reacional (GEMELLI, 2001; 

GENTIL, 2011). 
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Figura 20: Ensaio de imersão em diferentes fluidos- (a) Evolução da perda de massa; 

(b) Evolução da taxa de corrosão. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

No caso, do meio oleoso, também ocorre a formação de uma película 

protetora, que corresponde a um filme de óleo depositado sobre o metal que 

atua com um isolante (STACK e ABDULRAHMAN, 2012; ZHANG e CHENG, 

2009). 
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O óleo é um meio com baixo teor de água, caracterizado por baixa 

condutividade e consequentemente, elevada resistividade, o que contribui para 

uma baixa troca iônica entre o meio e a superfície do metal. Uma vez que a 

corrosão eletroquímica é acompanhada por um fluxo ordenado de elétrons, em 

meios com baixa mobilidade iônica, esse processo é diminuído, havendo assim 

uma baixa corrosividade por parte desse meio (STACK e ABDULRAHMAN, 

2012; ZHANG e CHENG, 2009).  

Segundo Thomas (2004) os principais fatores que ocasionam a corrosão 

em petróleo são: a presença de água e os compostos sulfurados, os quais são 

os principais responsáveis pela corrosividade desse meio e de seus produtos. 

Ressalta-se que o óleo em sua maior totalidade é formado por 

hidrocarbonetos, que são compostos apolares. Essa apolaridade faz com que o 

óleo tenha baixa interação com água, promovendo em condições estáticas, 

baixas miscibilidade destes dois meios, contudo permite uma alta solubilização 

de moléculas de oxigênio, que pode influenciar as reações corrosivas, mesmo 

quando presente em baixas concentrações (ZHANG e CHENG, 2009). 

Foram observados valores de perda de massa e taxa de corrosão 

superiores para a água produzida. A água do mar é considerada um dos meios 

mais agressivos, por apresentar alta salinidade, atuando como um eletrólito 

forte. A água produzida pode apresentar além de sais, outros contaminantes, 

entre os quais podem ser destacados os compostos derivados de enxofre, que 

são indicados na literatura como agentes altamente corrosivos (THOMAS, 

2004).  

Possivelmente, compostos derivados de enxofre foram os principais 

responsáveis por valores de taxa de corrosão superiores para a água 

produzida. A salinidade, em termos da concentração de cloretos observada 

para a água produzida utilizada, foi muito inferior quando comparada à 

concentração da água do mar, conforme pode ser observado nas Tabelas 6 e 

7.  

Os valores de pH observados para a água produzida e água do mar, 

foram respectivamente de 6,7 e 8,1, o que confere a água produzida um 

caráter levemente ácido, quando comparado ao valor observado para a água 

do mar.  
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As Figuras 21 e 22 apresentam gráficos da evolução da perda de massa 

e da taxa de corrosão, respectivamente para os sistemas compostos por óleo e 

água do mar; e óleo e água produzida, em diferentes proporções. 

 
Figura 21: Ensaio de imersão em misturas com diferentes proporções água do 
mar/óleo - (a) Evolução da perda de massa; (b) Evolução da taxa de corrosão.  

 
  (a) 

 

 
(b) 
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Figura 22: Ensaio de imersão em misturas com diferentes proporções água 
produzida/óleo (a) Evolução da perda de massa; (b) Evolução da taxa de corrosão. 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

 

Conforme pode ser observado nas Figuras 21 e 22, os sistemas 

contendo diferentes proporções de água, não apresentaram mudanças bruscas 

de perda de massa em função do aumento do percentual de água presente em 

cada sistema. Provavelmente, a proporção de água ocasionaria efeitos mais 

significativos de perda de massa, em sistemas com agitação, onde fatores 
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hidrodinâmicos, influenciariam na formação de emulsões e na veiculação de 

nutrientes no óleo, intensificando os processos corrosivos e biocorrosivos, além 

do efeito de corrosão-erosão (GEMELLI, 2001). 

Em sistemas dinâmicos as taxas de corrosão geralmente são mais 

expressivas, pois além dos fatores químicos e microbiológicos, que podem 

estar envolvidos, também estão presentes os fatores físicos, como o atrito 

entre o meio e a superfície metálica, que promovem o processo de corrosão-

erosão (GEMELLI, 2001; GENTIL, 2011 e VIEIRA, 2008).  

De forma geral constatou-se tanto para os sistemas contendo óleo e 

água do mar, quanto para os sistemas contendo óleo e água produzida, uma 

tendência de aumento de perda de massa com o aumento da proporção de 

água presente no meio. Para todos os sistemas investigados, observou-se um 

aumento da perda de massa em função do tempo de imersão. 

Apesar de o sistema ser estático (simulando situações de parada de 

poços de exploração de petróleo ou de separação de fluidos), não havendo 

assim uma troca iônica mais efetiva entre esses dois meios, observou-se 

claramente que a associação desses dois fluidos, promoveu um efeito bem 

mais agressivo do que o óleo isoladamente, conforme pode ser observado 

comparando-se as Figuras 20, 21 e 22. 

A água do mar é um meio corrosivo bastante agressivo e complexo. A 

água produzida também configura um meio bastante complexo, que em geral 

apresenta em sua composição sais, gases dissolvidos como o CO2 e H2S, e 

óleo emulsionado (GENTIL,2011; VIDELA, 2003; THOMAS, 2004; GOMES, 

2009 e DE SOUZA, 2010). 

No caso das misturas de óleo/água produzida, a presença de óleo na 

água produzida permitiu a formação de uma fina película de óleo na zona de 

água oleosa (água produzida), o que reduziu a ação do eletrólito no processo 

corrosivo, pois é gerada uma barreira física, que dificulta a ação do eletrólito. 

Na Tabela 15, são apresentados os valores de taxa de corrosão para os 

períodos de 15, 30, 60 e 90 dias para os sistemas investigados e a respectiva 

classificação de corrosividade com base na norma NACE-RP-07-75. 
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Tabela 15: Taxa de Corrosão (mm/ano) e classificação da corrosividade para as 
condições de ensaio de imersão da série 2. 

Sistema 
Taxa de Corrosão (mm/ano) e Classificação da 

Corrosividade com base na norma NACE-RP-07-75. 

15 dias 30 dias 60 dias 90 dias 

Óleo 
0,0067 0,0052 0,0037 0,0006 

Baixa Baixa Baixa Baixa 

Água Produzida; 
0,0849 0,0676 0,0578 0,0653 

Moderada Moderada Moderada Moderada 

Água do Mar 
0,0704 0,0616 0,0561 0,0570 

Moderada Moderada Moderada Moderada 

Óleo + água 

produzida (20% v/v); 

0,0195 0,0096 0,0045 0,0049 

Baixa Baixa Baixa Baixa 

Óleo + água 

produzida (30% v/v); 

0,0221 0,0101 0,0055 0,0043 

Baixa Baixa Baixa Baixa 

Óleo + água 

produzida (40% v/v); 

0,0216 0,0118 0,0060 0,0110 

Baixa Baixa Baixa Baixa 

Óleo + água do mar 

(20% v/v); 

0,0282 0,0136 0,0080 0,0076 

Moderada Baixa Baixa Baixa 

Óleo + do mar (30% 

v/v); 

0,0258 0,0133 0,0073 0,0079 

Moderada Baixa Baixa Baixa 

Óleo + água do mar 

(40% v/v); 

0,0270 0,0155 0,0085 0,0096 

Moderada Baixa Baixa Baixa 

 

Analisando a Tabela 15 e as Figuras 20 a 22, observa-se para todos os 

sistemas, uma redução da taxa de corrosão com o tempo de exposição ao 

fluido.  

 Nos 15 dias de exposição observou-se para os sistemas contendo água 

do mar e água produzida isoladamente, e para os sistemas contendo misturas 

óleo/água produzida, uma corrosividade moderada. Para os sistemas contendo 

apenas água produzida ou água do mar, a corrosividade permaneceu como 

moderada, mesmo havendo redução do valor da taxa de corrosão com o 

tempo. Para os demais sistemas, observou-se corrosividade baixa. 
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A redução da taxa de corrosão com o tempo, não significa que um 

material exposto a um meio agressivo por mais tempo corrói menos, e sim que 

com o passar do tempo ocorre uma redução na cinética reacional de corrosão. 

Nos primeiros 15 dias, os corpos-de-prova sofreram corrosão acelerada, devido 

à exposição direta da superfície do metal isenta de camadas protetoras, ao 

meio agressivo.  

Essa exposição promoveu o contato direto com o meio corrosivo, 

havendo nos primeiros dias a formação de produtos de corrosão e/ou biofilme, 

surgindo assim uma barreira na superfície. 

Havendo a redução de acessibilidade de o eletrólito atingir o metal, 

ocorreu a redução do processo de corrosão. Contudo, apesar da formação de 

uma barreira física, não pode ser afirmado que nos meios em questão há 

formação de uma camada passivadora, pois este conceito é atribuído a uma 

camada de produto de corrosão compacta e aderente (GEMELLI, 2001; 

GENTIL, 2011), que não corresponde ao que foi observado nesse experimento 

para os fluidos aquosos, por exemplo. 

Na Figura 23, são apresentadas fotografias do sistema contendo água 

do mar (1) e água produzida após 30 dias de imersão. 

 
Figura 23: Corpos-de-prova após 30 dias: (1) Água do Mar e (2) Água Produzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) 
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Conforme pode ser observado na Figura 23, após 30 dias de imersão já 

havia corrosão de toda a superfície do aço API 5LX60 nos dois meios 

investigados. Pode ser visualizado na Figura 23(1) depósito de produto de 

corrosão no fundo do sistema e sobre os corpos-de-prova. 

No caso dos meios oleosos, a presença de óleo, também ocasiona a 

formação de uma película protetora, tendo em vista que o mesmo por 

apresentar baixo teor de água, atua formando um filme isolante, contribuindo 

com o efeito retardador do processo corrosivo (STACK e ABDULRAHMAN, 

2012; ZHANG e CHENG, 2009).  

Sendo o sistema estático, não é fácil a remoção dessa película 

protetora, logo a taxa de corrosão diminui com o tempo de imersão, pois a 

barreira dificulta o acesso do meio ao metal base. Contudo, ressalta-se que 

havendo o rompimento dessa barreira em algum ponto o processo pode ser 

intensificado, acentuando a taxa de corrosão (GEMELLI, 2001). 

Na Figura 24 é apresentado um corpo-de-prova após ser submetido à 

lavagem com acetona em ultrassom, antes do processo de decapagem, 

demonstrando o detalhe do corpo-de-prova exposto aos dois meios (óleo e 

água de produzida, enfatizando a zona interfacial. 

 
Figura 24: Aspecto do corpo-de-prova exposto a óleo e água produzida após limpeza 

em ultrassom e antes da decapagem ácida. 

 

   

 

Os corpos-de-prova foram expostos com sua área, aproximadamente, 

metade no óleo e metade na água produzida, qualquer variação nesta altura 

promoveria uma maior ou menor perda de massa.  

Apesar da tentativa de expor igualmente a área a cada meio, 

provavelmente ocorreram pequenas oscilações nas alturas dos corpos-de-

Exposto à 
água 

produzida 

Exposto 
ao óleo 
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prova expostos aos dois fluidos. Pode ser observado na Figura 24, que a área 

que foi exposta ao óleo, encontra-se intacta, enquanto que a área exposta à 

água produzida apresenta-se deteriorada, com trechos bastante corroídos. 

Visando avaliar a morfologia do processo corrosivo na superfície dos 

corpos-de-prova, foram obtidas imagens através de microscopia óptica após 

processo de decapagem ácida para remoção dos produtos de corrosão. 

A Figura 25 mostra a microscopia do corpo-de-prova após jateamento, 

sem ser exposto aos meios corrosivos para servir de padrão comparativo. 

 
Figura 25: Microscopia óptica do corpo-de-prova após jateamento abrasivo. 

 

 

 

 

 

Nas Figuras 26 a 34, são apresentadas microscopias dos corpos-de-

prova antes e após decapagem ácida, após 90 dias de exposição em cada 

meio específico e microscopias ópticas da superfície dos corpos-de-prova após 

decapagem ácida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

  

 

 
Figura 26: Corpos-de-prova de Aço API 5LX60 após 90 dias de imersão em óleo - (a) 

Antes da decapagem; (b) Após decapagem; (c) Microscopia Óptica da superfície após 
decapagem. 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) (c) 

 

 
Figura 27: Corpos-de-prova de Aço API 5LX60 após 90 dias de imersão em água 

produzida - (a) Antes da decapagem; (b) Após decapagem; (c) Microscopia Óptica da 
superfície após decapagem. 

 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) (c) 
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Figura 28: Corpos-de-prova de Aço API 5LX60 após 90 dias de imersão em do mar - (a) 
Antes da decapagem; (b) Após decapagem; (c) Microscopia Óptica da superfície após 

decapagem. 
 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) (c) 

 

 
Figura 29: Corpos-de-prova de Aço API 5LX60 após 90 dias de imersão mistura 
óleo/água produzida (20%) - (a) Antes da decapagem; (b) Após decapagem; (c) 

Microscopia Óptica da superfície após decapagem. 

  

(a) 

 

(b) (c) 

 

 

 

 

 



86 

  

 

Figura 30: Corpos-de-prova de Aço API 5LX60 após 90 dias de imersão mistura 
óleo/água produzida (30%) - (a) Antes da decapagem; (b) Após decapagem; (c) 

Microscopia Óptica da superfície após decapagem. 
  

(a) 

 

(b) (c) 

 

 
Figura 31: Corpos-de-prova de Aço API 5LX60 após 90 dias de imersão mistura 
óleo/água produzida (40%) - (a) Antes da decapagem; (b) Após decapagem; (c) 

Microscopia Óptica da superfície após decapagem. 

 

 

 

(a) 

 

(b) (c) 
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Figura 32: Corpos-de-prova de Aço API 5LX60 após 90 dias de imersão mistura 
óleo/água mar (20%) - (a) Antes da decapagem; (b) Após decapagem; (c) Microscopia 

Óptica da superfície após decapagem. 
 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) (c) 

 
Figura 33: Corpos-de-prova de Aço API 5LX60 após 90 dias de imersão mistura 

óleo/água mar (30%) - (a) Antes da decapagem; (b) Após decapagem; (c) Microscopia 
Óptica da superfície após decapagem. 

 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) (c) 
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Figura 34: Corpos-de-prova de Aço API 5LX60 após 90 dias de imersão mistura 
óleo/água mar (40%) - (a) Antes da decapagem; (b) Após decapagem; (c) Microscopia 

Óptica da superfície após decapagem. 
 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) (c) 

 

 Comparando-se as microscopias presentes nas Figuras 26(c) a 34(c) 

com a Figura 25, observa-se para todas as condições investigadas a presença 

de corrosão localizada. 

A corrosão localizada é caracterizada pela formação de sulcos ou furos 

na superfície do metal em pontos específicos (GENTIL, 2011 e GEMELLI, 

2001). Segundo Gentil (2011), a corrosão localizada pode ser classificada 

como sendo por placas, alveolar ou por pites, a depender do diâmetro e 

profundidade da cavidade. 

Mota (2009) investigou o processo de corrosão e biocorrosão causado 

por fluido oleoso em condição estática. No fluido utilizado, não foram 

detectadas a presença de BRS, apenas as bactérias anaeróbias heterotróficas 

totais apresentaram capacidade de adesão e viabilidade celular nas condições 

experimentais ensaiadas. Em seu estudo foram observados pites com baixa 

densidade. A baixa densidade dos pites foi atribuída a não contribuição 

expressiva das bactérias anaeróbias heterotróficas totais no processo de 

geração deste tipo de corrosão. 

Conforme mencionado anteriormente, a presença de corrosão localizada 

foi observada em todas as diferentes condições de fluido investigadas nesta 

pesquisa, contudo não foi possível classificar o tipo de corrosão localizada, por 
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não se ter os dados de área e profundidade das cavidades. Ressalta-se que a 

presença do processo de corrosão localizada pode correlacionar-se com a 

presença de micro-organismos capazes de produzir metabólitos ácidos de ação 

corrosiva, que atuam pelo processo de acidificação localizada (VIDELA, 2003, 

GEMELLI, 2001).  

 
4.3. Resultados da Série 3 

 
Na terceira série de experimentos, foram avaliados o processo de 

corrosão e biocorrosão do aço API 5L X60 quando exposto a três diferentes 

regiões de um sistema contendo 50% (v/v) de óleo e água (do mar ou 

produzida) ao longo de um período de 90 dias. A proporção de 50% (v/v) foi 

utilizada, pois era interesse avaliar o efeito da dispoisção dos corpos-de-prova 

expostos a diferentes regiões de uma coluna composta por óleo e água, sem 

variar a proporção dos mesmos. Para isso, corpos-de-prova foram submetidos 

apenas ao óleo (H3), na zona interfacial óleo e água (H2), e apenas à água 

(H1).  

 

4.3.1.  Análises Microbiológicas 
 

A água do mar e a água produzida foram analisadas 

microbiologicamente para determinação da presença de micro-organismos 

planctônicos, participantes do processo de biocorrosão. Nas Figuras 35 e 36, 

são apresentados gráficos com as concentrações de micro-organismos 

presentes na água do mar e água produzida, respectivamente.  
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Figura 35: Quantificação dos micro-organismos planctônicos presentes na água 
produzida. 

 
 

 
Figura 36: Quantificação dos micro-organismos planctônicos presentes na água do 

mar. 

 
 

Conforme pode ser observado nas Figuras 35 e 36 foram detectadas 

bactérias aeróbias heterotróficas, bactérias precipitantes de ferro e bactérias 

anaeróbias tanto na água produzida quanto na água do mar. 

A concentração de bactérias presentes em água do mar foi superior à 

concentração observada na água produzida. Para a água do mar a 
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concentração foi da ordem de 104 células/mL, enquanto que para água 

produzida foi de 103 células/mL, com exceção para as BRS, que foram 

quantificadas apenas na água do mar, numa concentração baixa, da ordem de 

102 células/mL.  

Apesar de detectadas em baixa concentração, as BRS tem papel 

relevante no processo de biocorrosão e são apontadas como um dos principais 

micro-organismos envolvidos nesse processo, principalmente pela produção de 

metabólitos corrosivos (VIDELA, 2003).  Este tipo de bactéria atua no processo 

de biocorrosão através de dois mecanismos principais: formação de 

metabólitos ácidos e despolarização catódica. A produção de ácidos através da 

ação metabólica destas bactérias promove ataques localizados no substrato, 

formando corrosão por pite. No processo de despolarização catódica, estas 

bactérias através de sua atividade hidrogenásica (ação da enzima hidrogenase 

que oxida o oxigênio para obtenção de energia) despolarizam o cátodo e 

aceleram a reação anódica (VIDELA, 2003). 

Uma vez que maiores concentrações de bactérias foram observadas 

para a água do mar, seria esperado que o processo de corrosão associado à 

ação microbiológica e formação de biofilmes fosse mais acentuado nesse meio.   

A Figura 37 mostra os resultados de quantificação dos micro-organismos 

sésseis presentes na superfície dos corpos-de-prova expostos às regiões H1, 

H2 e H3, respectivamente, para o sistema óleo/água produzida. 
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Figura 37: Quantificação de micro-organismos sésseis para o sistema óleo/água 
produzida (50%) após 90 dias. 

 
Onde: H1 – água produzida; H2 – interface óleo/água produzida e H3 – óleo. 

 

Analisando a Figura 37, observa-se que após 90 dias de imersão, 

ocorreu a adesão dos micro-organismos detectados na água produzida 

previamente, e mais uma vez não foram quantificadas as Bactérias Redutoras 

de Sulfato, indicando que esse tipo de bactéria também não se apresentava no 

óleo, visto que nem nos corpos-de-prova expostos apenas ao óleo ou à zona 

interfacial, havia BRS.  

Para todos os diferentes tipos de bactérias analisadas maior 

concentração celular foi observada para os corpos-de-prova presentes na zona 

interfacial. Nesse trecho, ocorre um sinergismo entre as fases aquosas e 

oleosas, que favorece o crescimento e adesão microbiana, devido à 

possibilidade de troca e renovação nutricional entre as fases.  

Analisando isoladamente o comportamento das Bactérias Aeróbias 

Heterotróficas Totais, observou-se maior crescimento dessas bactérias na zona 

interfacial, indicando mais uma vez, que essa zona é a mais crítica para o 

desenvolvimento de micro-organismos, diante da constante troca nutricional. 

Ainda para esse grupo de bactérias, observou-se uma menor concentração 
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celular para a região contendo apenas água produzida. À medida que o tempo 

vai passando o oxigênio presente na água vai sendo consumido e, por ser um 

sistema estático, não ocorre oxigenação dessa área. Como essas bactérias 

precisam de oxigênio, começa a ocorrer uma redução no crescimento 

bacteriano. Além disso, a própria coluna de óleo, sobre a coluna de água, 

impede a oxigenação da fase aquosa, fazendo com que nessa região haja uma 

menor quantificação desse grupo bacteriano. 

No caso das Bactérias Anaeróbias Heterotróficas Totais, seria esperada 

uma maior concentração celular na fase aquosa, pois, como explicado 

anteriormente, com o passar do tempo essa região ficaria com concentrações 

cada vez menores de oxigênio. Contudo, foram observados valores 

praticamente insignificantes desse tipo de bactéria na água. Isso 

provavelmente está associado à escassez nutricional, pois, na zona interfacial, 

observou-se, mais uma vez, maior quantificação microbiana, reforçando, assim, 

a ocorrência de sinergismo entre o óleo e a água produzida possibilitando um 

crescimento microbiológico mais efetivo. 

As Bactérias Precipitantes de Ferro correspondem a um importante 

grupo de bactérias que participam do processo corrosivo, pois ocasionam a 

formação de depósitos de corrosão, gerando células de aeração diferencial.  

Essas bactérias que possuem a capacidade de oxidar o ferro ferroso (Fe+2) a 

ferro férrico (Fe+3), podem contribuir significativamente no processo de 

corrosão do substrato metálico em estudo (VIDELA, 2003).  

Observa-se na Figura 37, que maior concentração celular de Bactérias 

Precipitantes de Ferro foi encontrada para os corpos-de-prova expostos a zona 

interfacial. O conhecimento desse comportamento na zona de interface é muito 

importante, pois na indústria extrativa de petróleo é comum problemas de 

entupimento proveniente dos depósitos gerados por esse tipo de micro-

organismo (VIDELA, 2003 e CORRÊA, 2003). 

As BRS são bactérias que se destacam no processo de biocorrosão. No 

sistema, em nenhuma das três regiões de fluido, investigadas, foi detectado 

esse tipo de bactéria. Para as BRS, o sulfato é fundamental no seu 

metabolismo, podendo ser utilizado como fonte de enxofre, gerando sulfetos 

orgânicos ou atuando como receptor terminal de elétrons, na respiração 
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anaeróbica que produz sulfeto de hidrogênio. A baixa concentração desse íon 

na água produzida, provavelmente dificultou o desenvolvimento/crescimento de 

BRS, ao longo do tempo (VIDELA, 2003 e PENNA, 2003).   

A Figura 38 mostra os resultados de quantificação dos micro-organismos 

sésseis presentes na superfície dos corpos-de-prova expostos às regiões H1, 

H2 e H3, respectivamente, para o sistema óleo/água do mar. 

 
Figura 38: Quantificação de micro-organismos sésseis para o sistema óleo/água do 

mar (50%) 

 
Onde: H1 – água produzida; H2 – interface óleo/água do mar e H3 – óleo. 

 
Analisando a Figura 38, observa-se que após 90 dias de imersão, ocorre 

a adesão dos micro-organismos detectados na água do mar previamente. Na 

análise dos micro-organismos planctônicos, havia sido detectado em baixa 

concentração as BRS. Na análise dos micro-organismos sésseis presente no 

biolfime analisado, não foi quantificado esse tipo de bactéria. Provavelmente a 

não renovação nutricional contribuiu para que as BRS tivessem um baixo 

crescimento/desenvolvimento no meio investigado.  

Comparando as Figuras 37 e 38, observa-se que os sistemas óleo/água 

produzida e óleo/água do mar tiveram comportamentos distintos quanto ao 

crescimento dos micro-organismos analisados. Maiores concentrações de 
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células bacterianas foram observadas para os corpos-de-prova presentes no 

sistema óleo/água produzida, apesar da quantificação dos micro-organismos 

planctônicos ter sido superior na água do mar, conforme apresentado nas 

Figuras 35 e 36.  

A presença de óleo na água produzida permite que haja uma interação 

mais intensa da água com a fase oleosa, do que do óleo com a água do mar. 

De modo a favorecer uma troca nutricional mais intensa entre as fases oleosa e 

aquosa, para o sistema constituído de óleo e água produzida, e assim, 

condicionar melhor desenvolvimento e adesão celular. 

Observa-se nas Figuras 37 e 38 que o efeito de sinergismo entre as 

fases, foi mais acentuado para o sistema contendo óleo e água produzida, 

onde se observou para todos os tipos de bactérias investigadas, maior 

crescimento, na zona interfacial. Para a água do mar, o crescimento 

microbiológico mostrou-se mais favorável na região contendo apenas água do 

mar.  

Foi observado maior crescimento microbiano no sistema óleo/água 

produzida na região interfacial, diante deste fato, foram realizadas imagens de 

MEV para avaliar a morfologia dos biofilmes formados na superfície de corpos-

de-prova expostos a esta região (H2). A Figura 39 apresenta imagens 

correspondentes a biofilmes depositados sobre corpos-de-prova expostos a 

região de interface, respectivamente, nos tempos de 15 e 90 dias. 
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Figura 39: Corpos-de-prova expostos à região interfacial (H2) no sistema óleo/água 

produzida - (a) após 15 dias de imersão; (b, c, d) após 90 dias de imersão.(*) 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

(*) Magnificação: 2300X (a); 9000X (b); 14000X(c) e 20000(d). 

 Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Como pode ser observado na Figura 39 (a), com apenas 15 dias de 

imersão a superfície do corpo-de-prova está totalmente recoberta por produto 

de corrosão, impossibilitando assim a visualização de células microbianas. 

Como o processo de formação de biofilme é dinâmico, é comum o 

desprendimento de células e a adesão de novas células com o passar do 

tempo (VIDELA, 2003; XAVIER et al., 2003).  
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Na Figura 39(b) observa-se um trecho da superfície do corpo-de-prova 

apresentando produto de corrosão, material polimérico extracelular envolvendo 

algumas células e células bacterianas isoladas. O aspecto é de um biofilme 

maduro. Observam-se zonas do biofilme com rachaduras, o que mais uma vez, 

reforça o dinamismo no processo de formação de biofilmes, que não gera uma 

estrutura 100% homogênea e regular. 

A Figura 39(c) mostra várias células, com formato de bastonetes, 

distribuído ao longo da superfície. Na Figura 39 (d) observa-se uma célula em 

detalhe com indício de estar em processo reprodutivo, havendo divisão celular. 

No caso dos corpos-de-prova expostos à água do mar, não foi possível a 

visualização de biofilmes. A superfície metálica apresentou-se totalmente 

recoberta por produtos de corrosão e sais. Apesar de ter sido adotado o 

procedimento de preparação de amostra contendo a etapa de dessalinização, o 

mesmo não se mostrou eficiente nesse estudo. Oliveira (2010) relata 

dificuldade na visualização de biofilmes em corpos-de-prova expostos a águas 

salinas. 

Na Figura 40, são apresentadas imagens de MEV de um corpo-de-prova 

exposto à zona interfacial no sistema óleo/água do mar, onde se sugere a 

presença de espessa camada de produto de corrosão e biofilme.  

 
Figura 40: Corpos-de-prova expostos à região interfacial (H2) no sistema óleo/água do 

mar - (a) após 15 dias de imersão; (b) após 90 dias de imersão. (*) 
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4.3.2 Taxa de Corrosão 

 

Para melhor compreender a influência da ação microbiológica no 

processo de deterioração do metal nos meios investigados, foi monitorada ao 

longo do tempo a perda de massa dos corpos-de-prova expostos às três 

regiões H1, H2 e H3, nos dois sistemas estudados, óleo/água produzida e 

óleo/água do mar. 

As Figuras 41 e 42 apresentam os gráficos de perda de massa e taxa de 

corrosão, respectivamente, para os sistemas óleo/água produzida e óleo/água 

do mar, correspondente a um período de 90 dias de exposição às regiões óleo, 

interface óleo/água e água isoladamente. 

Analisando-se as Figuras 41 e 42, observa-se a elevação da perda de 

massa ao longo do tempo de exposição, para todas as três regiões de fluido 

investigadas, tanto para o sistema óleo/água produzida, quanto para o sistema 

óleo/água do mar.  

O efeito de aumento de perda de massa é mais pronunciado para os 

corpos-de-prova expostos apenas à fase aquosa, seguido pelos que estão 

expostos à zona interfacial. A menor perda de massa foi observada para a 

região contendo apenas óleo. 

A análise físico-química da água produzida utilizada neste trabalho 

(Tabela 6) revela baixa concentração de cloreto quando comparada à 

concentração observada em água do mar (Tabela 7). Essa baixa concentração 

de cloreto, é uma fator que reduziria a ação agressiva desse fluido, quando 

comparada a água do mar. Analisando as Figuras 41(2) e 42(2), são 

observados maiores valores de taxa de corrosão para os corpos-de-prova 

expostos ao sistema contendo óleo/água do mar. 

Além da baixa salinidade observada para a água produzida utilizada 

nesta pesquisa, outros fatores podem ter contribuído para essa menor taxa de 

corrosão observada. Entre eles, como a água produzida apresenta óleo em sua 

composição, isso possibilita a formação de uma camada de filme de óleo sobre 

a superfície metálica, dificultando assim, o acesso do eletrólito ao metal 

(ZHANG e CHENG, 2009).  
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Figura 41: Ensaio de imersão em mistura óleo/água produzida (50%) - (a) Evolução da 
perda de massa ao longo; (b) Evolução da taxa de corrosão.  

 
(a) 

 
(b) 
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Figura 42: Ensaio de imersão em mistura óleo/água do mar (50%) - (a) Evolução da 
perda de massa ao longo; (b) Evolução da taxa de corrosão. 

 
(a) 

 

(b) 
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Outro fator importante, é que maiores concentrações de bactérias foram 

observadas para os corpos-de-prova presentes no sistema contendo água 

produzida, logo, esses micro-organismos agregados numa estrutura de 

biofilme, podem, em alguns casos, atuar criando uma barreira física, que 

dificultaria o acesso do eletrólito, promovendo assim uma redução do processo 

corrosivo (OLIVEIRA, 2010; ZUO, 2007). 

Os micro-organismos na sua grande maioria coexistem numa estrutura 

agregada denominada de biofilme. Essa estrutura é complexa e geralmente os 

micro-organismos associados estão fixados através de polímeros 

extracelulares, produzidos pelo metabolismo dos próprios micro-organismos 

(VIDELA, 2003). Alguns trabalhos apontam que o biofilme formado pode tanto 

atuar intensificando, como retardando o processo corrosivo (OLIVEIRA, 2010, 

ZUO, 2007). 

As Figuras 41(2) e 42(2) revelam uma redução da taxa de corrosão em 

função do tempo de imersão. Essa redução pode ser relacionada à ocorrência 

de depósitos de partículas sólidas e produtos de corrosão, bem como à 

aderência de micro-organismos, que promovem uma barreira física inibindo o 

acesso do eletrólito ao substrato, conforme mencionado anteriormente.  

No caso específico dos corpos-de-prova expostos à região contendo 

apenas óleo, não se observou mudança significativa da taxa de corrosão em 

função do tempo de imersão. Ao longo de todo o ensaio, valores muito baixos 

de taxa de corrosão foram observados para os corpos-de-prova expostos 

apenas à fase oleosa, quando comparados com as regiões contendo apenas 

água (H1) ou na zona interfacial (H2). 

 A região com óleo apresenta elevada resistividade, o que contribui para 

uma baixa troca iônica entre o meio e a superfície do metal, resultando em 

valores muito baixos de taxa de corrosão. Contudo, ressalta-se que a região 

oleosa promove uma maior solubilidade de oxigênio no meio, o que não anula 

a ocorrência de corrosão do metal presente no óleo. Além disso, o óleo por 

apresentar teores de água e produtos sulfurados, pode promover ações 

corrosivas sobre o substrato (ZHANG e CHENG, 2009). 

O entendimento do processo corrosivo na zona interfacial óleo/água é 

muito importante, pois existem poucos trabalhos que investigam o sinergismo 
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entre as fases óleo e água no processo corrosivo, principalmente em situações 

que simulam condições de armazenamento, decantação e parada operacional 

de fluidos multifásicos da indústria de petróleo. 

A associação de água ao óleo, formando colunas de fluido e uma zona 

interfacial cria uma condição próxima da vivenciada na indústria de petróleo. A 

formação de uma coluna, com duas fases distintas, por si só, já fornece uma 

condição complexa de aeração, que afetará não apenas o processo corrosivo, 

como também o processo biocorrosivo. Determinadas espécies serão 

favorecidas pelo aumento (aeróbias) ou diminuição (anaeróbias) da 

concentração de oxigênio, proveniente de uma condição de aeração 

diferenciada gerada no próprio sistema em estudo (VIDELA, 2003).  

Nas Tabelas 16 e 17 são apresentadas as taxas de corrosão (mm/ano) e 

classificação da corrosividade para os corpos-de-prova expostos a óleo/água 

produzida (50%) e óleo/ água do mar (50%). 

 

Tabela 16: Taxa de Corrosão (mm/ano) e classificação da corrosividade para o meio 
composto por óleo e água produzida (50%) 

Região do 
Sistema 

Taxa de Corrosão (mm/ano) e Classificação da 
Corrosividade com base na norma NACE-RP-07-75. 

15 dias 30 dias 60 dias 90 dias 

H1: Água 

Produzida 

0,0609 0,0377 0,0243 0,0197 

Moderada Moderada Baixa Baixa 

H2: Interface 
0,0320 0,0226 0,0137 0,0120 

Moderada Baixa Baixa Baixa 

H3: Óleo 
0,0129 0,0085 0,0055 0,0042 

Baixa Baixa Baixa Baixa 
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Tabela 17: Taxa de Corrosão (mm/ano) e classificação da corrosividade para o meio 

composto por óleo e água do mar (50%). 

Região do 
Sistema 

Taxa de Corrosão (mm/ano) e Classificação da 
Corrosividade com base na norma NACE-RP-07-75. 

15 dias 30 dias 60 dias 90 dias 

H1: Água do 

Mar 

0,0651 0,0480 0,0359 0,0299 

Moderada Moderada Moderada Moderada 

H2: Interface 
0,0387 0,0248 0,0210 0,0190 

Moderada Baixa Baixa Baixa 

H3: Óleo 
0,0159 0,0100 0,0044 0,0035 

Baixa Baixa Baixa Baixa 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 16, observa-se que no 

sistema contendo óleo e água produzida, a corrosividade foi classificada como 

moderada até os primeiros 30 dias de exposição, na região contendo apenas 

água produzida e nos primeiros 15 dias, na zona interfacial. A partir desse 

período, a corrosividade foi classificada como baixa para zona interfacial e 

manteve-se baixa ao longo de todo o ensaio para a região contendo apenas 

óleo.  

 Para o sistema contendo óleo e água do mar (50%), conforme pode ser 

observado na Tabela 17, a corrosividade foi moderada ao longo dos 90 dias de 

ensaio, para os corpos-de-prova expostos à fase aquosa; na zona interfacial, 

observou-se uma corrosividade moderada nos primeiros 15 dias, e a partir de 

30 dias de exposição, foi classificada como baixa. Já para a fase oleosa, a 

corrosividade foi baixa ao longo de todo o ensaio. 

Visando identificar a morfologia do processo de corrosão, foram obtidas 

imagens da superfície metálica, após processo de decapagem de corpos-de-

prova expostos durante 90 dias de imersão. Como controle, foram obtidas 

imagens de um corpo-de-prova submetido ao processo de jateamento abrasivo 

e que não foi exposto ao teste de imersão. As Figuras 43 e 44 mostram as 

imagens de MEV, dos corpos-de-prova expostos às três regiões H1, H2 e H3, 

respectivamente, dos sistemas óleo/água produzida e óleo/água do mar, em 
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comparação com corpo-de-prova jateado, que foi utilizado como padrão de 

comparação. 

 
Figura 43: Análise superficial - (a) Corpo-de-prova jateado antes do ensaio de imersão; 
Corpo-de-prova decapado após 90 dias de imersão contínua - (b) água produzida (H1); 

(c) interface óleo/água produzida (H2) e (d) óleo (H3). (*) 

  

(a) (b) 

  

(c ) (d) 

(*) Magnificação: 500X. Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

Comparando-se as Figuras 43(b), (c) e (d) com a Figura 43(a) 

visualizam-se modificações na superfície do metal para as três regiões do 

sistema óleo/água produzida, sendo caracterizada a deterioração e perda de 

material na superfície. Observam-se para as três regiões investigadas, pontos 

de corrosão localizada. 
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Figura 44: Análise superficial - (a) Corpo-de-prova jateado antes do ensaio de imersão; 
Corpo-de-prova decapado após 90 dias de imersão contínua - (b) água do mar (H1); (c) 

interface óleo/água do mar (H2) e (d) óleo (H3). (*) 

  

(a) (b) 

  

(c ) (d) 

(*) Magnificação: 500X.  Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

Comparando-se as Figuras 44(b), (c) e (d) com a Figura 44(a) mais uma 

vez observa-se a presença de corrosão localizada para as três regiões 

investigadas: óleo, interface óleo/água e água, para o sistema constituído de 

óleo e água do mar. 

Apesar da corrosividade está entre baixa e moderada, após 90 dias de 

imersão, para as três regiões investigadas (H1, H2 e H3), nas condições 

óleo/água produzida e óleo/água do mar, foi possível identificar pontos de 

corrosão localizada. Esse tipo de mecanismo de corrosão pode ocorrer devido 
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à ação de metabólitos ácidos gerados por micro-organismos presentes no meio 

(VIDELA, 2003; GEMELLI, 2001 e GENTIL, 2011).  

 Algo interessante é que, apesar da taxa de corrosão para a região 

contendo apenas óleo, ser praticamente nula, nas Figuras 43(d) e 44(d) 

observa-se a presença de ataque corrosivo localizado, indicando certa 

agressividade desse meio. 

 

4.3.3 Ensaios Eletroquímicos 

 

Objetivando compreender os aspectos eletroquímicos associados ao 

estudo desenvolvido, foram realizados ensaios eletroquímicos de potencial de 

circuito aberto, espectroscopia de impedância eletroquímica e polarização para 

as duas condições de água utilizadas nesse trabalho: água produzida e água 

do mar.  

Na Figura 45, são apresentadas curvas de potencial de circuito aberto, 

em função do tempo de imersão, para Aço API5LX60 exposto a água do mar e 

água produzida.  A Figura 46 apresenta os valores de potencial para o tempo 

de 24h de exposição, para ambas as águas investigadas. 
 

Figura 45: Evolução do potencial de circuito aberto (ECA) ao longo de 15 dias tempo de 
imersão. 
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Figura 46: Evolução do potencial de circuito aberto (ECA) ao longo de 24h tempo de 
imersão. 

 
 

Observou-se para o tempo zero, valor de potencial mais negativo para o 

Aço API5LX60 exposto a produzida (-0,621V/Ag/AgCl) do que quando exposto 

à água do mar (-0,442V/Ag/AgCl). É uma observação importante, pois apesar 

da baixa salinidade encontrada para água produzida investigada, esse fluido 

apresentou potencial mais negativo, do que a água do mar, caracterizando-se 

incialmente como um meio mais corrosivo. 

 Para ambos os sistemas observou-se uma queda no valor do potencial 

de circuito aberto nas primeiras 5h de exposição aos respectivos fluidos, 

caracterizado processo reacional de corrosão do metal e modificação contínua 

da interfase metal/eletrólito (WOLYNEC, 2003). A partir desse período, inicia-se 

um regime estacionário, ou seja, com potencial constante ou quase constante 

(WOLYNEC, 2003 e AGOSTINHO et al., 2010). Esses dados são importantes 

para avaliar o comportamento de um metal num determinado meio, bem como 

para identificar o potencial de corrosão (Ecorr), que é atribuído ao valor de 

potencial de circuito aberto em condições estacionárias de potencial 

(AGOSTINHO et al., 2010).  

O valor de potencial de corrosão e o período de obtenção dessa 

estabilização de potencial são importantes para o ensaio de espectroscopia de 

impedância eletroquímica, cujas medidas devem ser efetuadas em regime de 
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potencial estacionário visando minimizar dispersões nos resultados 

(WOLYNEC, 2003). 

Tendo em vista que a análise de potencial de circuito aberto, pode levar 

a interpretações ambíguas dos resultados, é sempre interessante utilizar outras 

técnicas eletroquímicas associadas (AGOSTINHO et al., 2010).  

Na Figura 47, é apresentada a curva de polarização para o aço API 5L 

X60 exposto à água produzida e à água do mar. 

 

 

Para sistemas aquosos neutros ou básicos aerados, a reação catódica é 

dominada pela redução do oxigênio (ZHANG e CHENG, 2009; NUNES, 2007), 

de acordo com a Equação 14: 

 

O2 + 2H2O + 4e  à 4OH- (14) 

 

Figura 47: Curvas de Polarização – Fluidos aquosos isolados 
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A dissolução de oxigênio é mais favorável na água oleosa, pois a 

molécula de oxigênio sendo apolar terá melhor interação com as moléculas de 

hidrocarbonetos, também apolares, que constituem o óleo. 

Conforme pode ser observado na Figura 47, maiores valores de corrente 

catódica, foram obtidas para a condição com água produzida. Provavelmente, 

essa observação está associada à maior concentração de oxigênio dissolvido 

presente na água produzida, quando comparado com a água do mar.  

Zhang e Cheng (2009) estudando sistemas aquosos com e sem óleo, 

observaram valores de corrente catódica superiores para os meios contendo 

óleo.  

Em condições estáticas, como as que foram utilizadas nesse trabalho, a 

transferência de massa é dificultada, e consequentemente o processo de 

difusão de oxigênio e a reação catódica de redução do oxigênio são 

prejudicados. 

Alguns trabalhos retratam o efeito da rotação no controle das reações 

catódicas, e indicam que a transferência de massa de oxigênio desempenha 

um papel importante nessas reações. De forma geral, quanto maior a 

velocidade de rotação do eletrodo, maior será o processo de difusão de 

oxigênio e consequentemente maiores densidade de corrente catódica são 

observadas (ZHANG e CHENG, 2009; TIAN e CHENG, 2008). 

O processo anódico do aço exposto à água do mar e à água produzida é 

caracterizado pela dissolução do ferro (ZHANG e CHENG, 2009; NUNES, 

2007), conforme apresentado na Equação 15 : 

 

Fe à Fe2+ + 2e (15) 

 

Os íons ferrosos gerados se combinam com íons hidróxidos produzidos 

na reação de redução de oxigênio e formam como produto de corrosão 

hidróxido de ferro (ZHANG e CHENG, 2009; NUNES, 2007), de acordo com a 

Equação 16 : 

 

Fe2+   +  2OH- à Fe(OH)2 (16) 
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 O Fe(OH)2, é primeiramente oxidado a um produto instável, FeOOH. Na 

presença de oxigênio, o FeOOH continua a se oxidar a Fe2O3, de modo que o 

produto de corrosão esperado consiste numa mistura contendo FeOOH e 

Fe2O3 (ZHANG e CHENG, 2009; NUNES, 2007). As Equações 17 e 18 

apresentam as reações envolvidas no processo de formação dos produtos de 

corrosão, anteriormente descritos. 

 

Fe(OH)2 +  ½ O2 à 2FeOOH + H2O (17) 

  

2FeOOH à Fe2O3 + H2O (18) 

 

Analisando os ramos anódicos das curvas de polarização para as duas 

condições de fluido, são observados menores valores de densidade de 

corrente anódica para a água produzida. A presença de óleo nessa água 

ocasiona a formação de uma camada de óleo na superfície do metal, inibindo a 

dissolução do mesmo. Essa camada de óleo sobre a superfície metálica, 

promove um aumento da energia de ativação necessária para que a reação de 

dissolução do metal aconteça, ocasionando uma inibição do processo corrosivo 

(ZHANG e CHENG, 2009).  

Além disso, outro fato que deve ser considerado é o efeito da 

concentração de íons em cada sistema. Conforme anteriormente visto nas 

Tabelas 6 e 7, a água do mar utilizada apresentou uma concentração de íons 

cloretos e sulfatos muito maiores do que as concentrações observadas para a 

água produzida. Sendo assim, a água do mar, não só pela ausência de óleo, 

mas também, pelo fato de apresentar uma elevada salinidade, atua como um 

eletrólito forte, intensificando as reações anódicas na superfície do metal, o que 

foi comprovado através dos maiores valores de densidade de corrente anódica 

para os corpos expostos a esse meio.  

Visando correlacionar o processo de corrosão, com ação biocorrosiva, 

foram realizados ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica. A 

Figura 48 mostra os diagramas de Nyquist para os corpos-de-prova de aço API 

5L X60 expostos a água produzida e água do mar isoladamente, após 5h de 

estabilização do potencial de circuito aberto. 
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Figura 48: Gráfico de Nyquist – Fluidos aquosos isolados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser visualizado na Figura 48 existe uma pequena diferença 

no valor de resistência da solução, quando se compara a água do mar e a água 

produzida. Possivelmente, esta diferença está associada à composição da 

água produzida, que por apresentar óleo em suspensão, torna-se um meio 

mais resistivo, quando comparado com a água do mar. Além disso, a água 

produzida, utilizada nesse trabalho apresentou uma baixa concentração de 

cloretos e sulfatos, consequentemente, influencia na sua maior resistividade. 

Para ambos os meios, observa-se a formação de semicírculos 

capacitivos, já nas primeiras 5h de exposição, indicando que nessas primeiras 

horas o processo de corrosão já é bastante intenso, introduzindo componentes 

resistivas e capacitivas ao sistema. As componentes resistivas estariam 

associadas aos produtos de corrosão e depósito de biofilme, que na maioria 

das vezes, criam uma barreira à passagem do eletrólito até o metal. Contudo, o 

produto de corrosão e o biofilme formado, por não serem compactos e 

uniformes, apresentam porosidade e terminam possibilitando a permeação do 

eletrólito, criando uma condição de acúmulo de cargas, que caracteriza a 

componente capacitiva ( WOLYNEC, 2003). 

Alguns estudos mostram que a elevação da concentração de óleo em 

sistemas aquosos promove o aumento do arco capacitivo, indicando aumento 
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da resistência à transferência de carga (ZHANG e CHENG, 2009; TIAN e 

CHENG, 2008).  

No caso dos sistemas investigados, trata-se de soluções aquosas de 

composição variada. A água do mar utilizada apresenta alta salinidade, 

atuando como um eletrólito forte, que em contato como o metal promove 

corrosão imediata do material. Com a formação de produto de corrosão e 

formação de biofilme sobre a superfície metálica, é estabelecida uma barreira 

física que estabelece uma resistência à transferência de carga. No caso da 

água produzida, também ocorre o depósito de produtos de corrosão e biofilme, 

mas o principal fator que diferencia a natureza do processo é a formação de 

um filme de óleo sobre o metal, que dificulta o processo corrosivo (ZHANG e 

CHENG, 2009). 

A técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica vem sendo 

utilizada para correlacionar o processo de corrosão e biocorrosão. Para isso, 

associam-se modificações apresentadas nos gráficos de impedância com a 

dinâmica de formação de biofilmes e a atividade os micro-organismos sobre o 

metal (MIRANDA et al., 2006; DUAN et al., 2008). Nas Figuras 49 e 50, são 

apresentados diagramas de Nyquist para os sistemas óleo/água produzida e 

óleo/água do mar, para os tempos de 15, 24 e 48h de exposição à região 

aquosa dos sistemas. 
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Figura 49: Gráfico de Nyquist – sistema óleo/água produzida (50%) 

 
 

Figura 50: Gráfico de Nyquist – sistema óleo/água do mar (50%) 

 
 

Conforme pode ser observado nas Figuras 49 e 50, ocorre um aumento 

do arco capacitivo para as duas condições de fluido investigadas, em função do 

tempo de imersão. Resultados semelhantes foram encontrados por Miranda 

(2006), ao investigar os processo de corrosão e biocorrosão do aço API 5LX52 

exposto a meio salino estéril e não estéril. 
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Miranda et al. (2006) observaram o aumento do arco capacitivo nos 

primeiros dias de exposição a meios salinos contendo micro-organismos; após 

o quarto dia, seus estudos revelaram decréscimo no tamanho dos arcos. 

Segundo os autores, nas primeiras horas de imersão os micro-organismos não 

teriam desenvolvido ainda suas atividades de forma mais intensa. Após certo 

tempo, a ação de deterioração pelos micro-organismos torna-se mais severa, 

havendo o agravamento do processo corrosivo e consequente redução dos 

arcos capacitivos. 

Duan et al. (2008) utilizaram a técnica de EIE para investigar os 

mecanismos de corrosão pela ação de micro-organismos presentes em água 

do mar. Nos seus estudos com cultura isolada de BRS, eles observaram o 

decréscimo do arco capacitivo em função do tempo de imersão ao meio, e esse 

comportamento é atribuído à aceleração do processo corrosivo pelas BRS. 

Já para o sistema com cultura mista, como é o caso da água do mar e 

água produzida utilizadas nesse trabalho, Duan et al. (2008) observaram um 

aumento rápido da resistência até os primeiros 3 dias, e posteriormente, uma 

queda nesse valor. Os pesquisadores atribuem a queda à proliferação de BRS 

no meio investigado. 

A avaliação de EIE neste trabalho foi conduzida ao longo de 2 dias de 

ensaio, e como mencionando anteriormente, observou-se o aumento dos semi-

círculos. Possivelmente, comportamentos semelhantes aos relatados na 

literatura seriam observados para as condições aqui estudadas.  

Contudo, os sistemas aqui tratados são mais complexos, pois o contato 

entre a fase aquosa e a fase oleosa propicia que modificações constantes 

aconteçam na microbiota da água onde as medidas eletroquímicas foram 

conduzidas, bem como mudanças na areação do sistema. Seria interessante, 

investigar a evolução da impedância em intervalos mais curtos, visando 

compreender a cinética de formação do biofilme desde os primeiros instantes 

de imersão até períodos mais longos, onde possivelmente mecanismos de 

desprendimento e desagregação do biofilme estariam acontecendo (VIDELA, 

2003; XAVIER et al., 2003). Por questões de limitação experimentais, ocorridas 

ao longo do desenvolvimento da pesquisa, não foi possível estender as 

análises para períodos mais longos, porém, é importante salientar, e deixar 
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como sugestão, esse monitoramento para períodos superiores, para que haja 

uma melhor compreensão do processo de formação de biofilme através da 

interpretação eletroquímica. 

Diante do que foi exposto, observa-se que os sistemas investigados ao 

longo desse trabalho são complexos e muitas variáveis estão envolvidas. Em 

condições típicas da indústria de petróleo, além de sistemas de decantação e 

armazenamento de fluidos, é comum a ocorrência de paradas ocasionais ou 

mesmo acidentais, que ocasionariam a formação de condições bifásicas ou 

multifásicas de fluidos estagnados, como as estudadas nessa pesquisa. 

Poucos estudos tratam do processo corrosivo ocasionado por sistemas 

multifásicos envolvendo fluidos da indústria de petróleo. Dos poucos trabalhos 

encontrados a maioria utilizava fluidos sintéticos, o que distancia ainda mais as 

condições de laboratório das condições reais de campo. Não foram 

encontrados muitos trabalhos que investigassem o processo corrosivo 

ocasionado por fluidos em condições estáticas, mais um fator que torna 

relevante a pesquisa desenvolvida. 

Apesar de algumas limitações, o presente trabalho buscou aproximar ao 

máximo as condições investigadas em laboratório, das condições observadas 

na indústria de petróleo que trabalham com fluidos estagnados. Para isso 

foram empregados fluidos realmente provenientes da indústria de petróleo, 

óleo bruto, água produzida e água do mar, que também é utilizada 

processualmente como água de injeção para recuperação secundária.  

Outro fato importante que deve ser mencionado é que em caráter de 

aplicação industrial é relevante que sejam efetuadas análises conjuntas do 

processo corrosivo, sendo consideradas as influências químicas, físicas e 

biológicas que atuam nesse processo, visando uma compreensão mais 

completa do processo de deterioração sofrido pelo material metálico. Para isso, 

diversas análises foram conduzidas visando compreender os fatores atuantes 

no processo de corrosão do aço API 5LX60 quando exposto a fluidos da 

indústria de petróleo. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSÕES 
 

·  A proporção de água do mar nas misturas óleo/água do mar influencia no 

desenvolvimento das populações microbianas, sendo observados 

maiores crescimento microbiológico e taxa de corrosão para o sistema 

com maior proporção de água do mar; 

· Observou-se o decaimento da população microbiana em função do tempo 

de imersão, o que pode ser explicado pela redução de nutrientes 

presentes no meio ao longo do ensaio;  

· O óleo isoladamente foi o meio menos agressivo, sendo observada a 

menor taxa de corrosão ao longo de todo o ensaio;  

· Os corpos-de-prova expostos à água produzida isoladamente 

apresentaram ao longo de todo o ensaio, taxas de corrosão superiores 

aos demais sistemas;  

· Foi observada uma tendência do aumento da taxa de corrosão em 

função do aumento do teor de água produzida ou de água do mar nos 

sistemas contendo misturas de óleo e água; 

· Ocorreu a diminuição da taxa de corrosão em função do tempo de 

imersão, o que está associado à formação de uma camada constituída 

por produto de corrosão e biofilmes ao longo do ensaio, que dificulta o 

acesso do eletrólito ao metal base; 

· No sistema óleo/água produzida a região de interface foi a mais 

favorável para o crescimento de micro-organismos, indicando sinergismo 

entre as fases oleosa e aquosa; 

· As imagens de MEV para corpos-de-prova expostos à interface 

óleo/água produzida revelaram a formação de biofilmes maduros 

constituídos por produto de corrosão, células agregadas a material 

polimérico extracelular e células isoladas; 
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· Apesar de taxas de corrosão entre baixas e moderadas, foram 

identificados pontos de corrosão localizada nas regiões de fase aquosa, 

oleosa e na zona de interface óleo/água; 

· O óleo presente na água produzida forma uma camada de óleo sobre o 

metal, inibindo a reação anódica; sendo observados menores valores de 

corrente anódica quando comparado com os valores observados em 

água do mar; 

· Ocorreu o aumento dos arcos capacitivos em função do tempo de 

imersão tanto para a água produzida, quanto para a água do mar, o que 

foi associado à formação de biofilmes e depósitos de corrosão; 

· A proposta de estudo de misturas óleo/água em condições estagnadas, 

é uma condição real da indústria de petróleo e os resultados revelaram 

que a proporção de água é um sério agravante no processo de corrosão 

e biocorrosão. 
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CAPÍTULO VI 
 

6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Visando o desenvolvimento de trabalhos futuros são sugeridas algumas 

pesquisas correlacionadas ao tema desenvolvido na presente tese: 

 

· A realização de ensaios em sistemas dinâmicos contendo misturas de 

óleo/água do mar e óleo/água produzida nas mesmas proporções (20%, 

30%, 40% e 50%) investigadas neste trabalho em condições estáticas. 

O estudo sugerido possibilitará compreender o efeito da troca nutricional 

e oxigenação do meio no processo de formação de biofilme e como a 

associação dos meios emulsionados promoverá corrosão do substrato 

metálico; 

· Para melhor compreensão do processo de formação de biofilmes 

através de ensaios eletroquímicos sugere-se a análise de 

espectroscopia de impedância eletroquímica realizada em períodos 

iniciais de exposição ao meio, bem como em períodos mais longos, 

permitindo assim, monitorar as diversas fases do processo de formação 

de biofilme, que se caracteriza por ser um processo dinâmico em função 

do tempo; 

· Em face da elevada resisitividade do óleo, não foi possível a realização 

de medidas eletroquímicas nesse meio com os equipamentos 

disponíveis. Contudo, sugere-se que sejam efetuadas medidas 

eletroquímicas no metal exposto ao fluido oleoso, visando compreender 

a ação corrosiva desse meio; 

· Associado às análises eletroquímicas e quantificação microbiológica, é 

interessante monitorar o processo de formação de biofilme ao longo do 

tempo através de análise de microscopia eletrônica de varredura. A 

associação dessas técnicas permitirá uma melhor compreensão e 

realização de um estudo cinético de formação de biofilme. 
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