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RESUMO 

 

O aço é um dos materiais mais comuns utilizados na construção de sistemas de 

armazenamento e de distribuição de derivados de petróleo. O contato direto entre a superfície 

metálica e um combustível contaminado com água pode proporcionar condições necessárias 

para o desenvolvimento de micro-organismos, os quais podem alterar a interface metal/meio, 

ou reagir diretamente com a superfície do metal, colaborando para sua deterioração química. 

O uso do óleo Diesel S10 foi estabelecido no mercado em 2013, com o objetivo de 

disponibilizar combustíveis alternativos que contribuíssem para a redução da emissão de 

poluentes dos veículos automotores, por possuir baixo teor de enxofre (10ppm). Sendo assim, 

tem-se a necessidade de desenvolver estudos sobre a contaminação microbiana nestes 

combustíveis para obter informações quanto à corrosão nos sistemas de armazenamento da 

indústria do petróleo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o processo de corrosão e 

biocorrosão do aço carbono ASTM A283, quando exposto ao sistema bifásico óleo Diesel 

S10/água doce, em condições estáticas, nas proporções de 1:1.  Na água doce foram avaliados 

os parâmetros relacionados ao processo de corrosão e, analisou-se o efeito da biodegradação 

em diesel, devido ao sinergismo microbiano. Foram realizadas as caracterizações físico-

químicas do diesel e da água, além da quantificação dos micro-organismos sésseis e 

planctônicos nos fluidos estudados, no biofilme e no resíduo depositado no fundo do reator, 

nos tempos de 0, 30, 60 e 90 dias. A avaliação do processo de corrosão foi realizada por 

ensaios de perda de massa e por análise da superfície através de Microscopia Ótica (MO), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), 

análises de Topografia e Rugosidade e Difração de Raio-X (DRX). Os resultados obtidos 

indicaram que houve corrosão alveolar em algumas regiões dos cupons. A corrosão bacteriana 

se concentrou principalmente nas superfícies que se encontravam imediatamente abaixo da 

interface diesel/água, onde houve a formação de produtos de corrosão e a aderência de 

biofilme. A corrosão localizada foi observada nas áreas imersas em óleo Diesel S10. Através 

da perda de massa, obteve-se a taxa de corrosão, classificada moderada para os cupons 

submetidos ao sistema bifásico, e classificada baixa para os cupons imersos em óleo diesel 

puro. As caracterizações da água mostraram que a composição original do meio foi alterada, 

devido ao comportamento do processo de corrosão. Não foi detectada atividade microbiana no 

diesel, que se manteve dentro das especificações ao longo de 90 dias. 

 

Palavras-Chave: Diesel S10. Aço carbono A283. Corrosão. Biocorrosão. Biofilme.



ABSTRACT 

  

The steel is one of the most common materials used in the construction of storage systems and 

distribution of petroleum products. The direct contact between the metal surface and a fuel 

contaminated with water can provide necessary conditions for the development of 

microorganisms, which can change the metal interface/middle, or react directly with the metal 

surface, contributing to their deterioration. The use of Diesel fuel S10 was established in the 

market in 2013, with the objective of providing alternative fuels that contribute to the 

reduction of the emission of pollutants from motor vehicles, it has low sulphur content 

(10ppm). Therefore, there is a need to develop studies on microbial contamination in these 

fuels for to get information about storage systems corrosion of oil industry. The present work 

had as objective to evaluate the corrosion process and biocorrosion of carbon steel ASTM 

A283, when exposed to the two-phase system Diesel S10/fresh water, under static conditions, 

in the proportions of 1:1. In fresh water were evaluated the parameters related to the corrosion 

process and examined the effect of biodegradation on diesel, due to microbial synergism. The 

physical and chemical characterization of diesel and water, in addition to the quantification of 

sessile and planktonic microorganisms in fluids studied, in the biofilm and in the residue 

deposited at the bottom of the reactor, in the time of 0, 30, 60 and 90 days were performed. 

The evaluation of the corrosion process was conducted out by mass loss and tests for surface 

analysis by optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) and Energy Dispersive 

spectroscopy (EDS), Topography and Roughness analyses and x-ray Diffraction (DRX). The 

results indicated that there was alveolate corrosion in some regions of the coupons. Bacterial 

corrosion focused mainly on the surfaces that were immediately below the diesel/water 

interface, where the formation of products of corrosion and biofilm adhesion. Localized 

corrosion was observed in the areas immersed in Diesel S10. Through the loss of mass, the 

corrosion rate was classified moderate for the coupons submitted to the two-phase system, 

and classified low to the coupons immersed in pure diesel oil. The characterizations of the 

water showed that the original composition of the medium has changed, due to the behavior 

of corrosion process. Microbial activity was not detected in the diesel, which is maintained 

within specifications throughout 90 days. 

 

Keywords : Diesel S10. Carbon steel A283. Corrosion. Biocorrosion. Biofilm. 
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Um dos graves problemas que surge nos diversos setores industriais é o processo de 

corrosão de estruturas e equipamentos metálicos. Neste processo ocorrem reações químicas e 

eletroquímicas, associadas ao meio em que se encontram de forma a degradar a superfície do 

material. Processos de corrosão podem alterar a qualidade do produto, de modo que a 

durabilidade e o desempenho dos materiais metálicos deixam de satisfazer os fins a que se 

destinam, causando elevados prejuízos econômicos e podendo também ocasionar graves 

acidentes (GENTIL, 2011). 

A corrosão é um fenômeno que ocorre no ferro e em muitas ligas ferrosas, como o aço 

carbono quando exposto à atmosfera ou submerso em água. Estes aços são os materiais mais 

utilizados pelas indústrias na forma de chapas, placas, barras, tubos e tanques. Nesse processo 

de corrosão, a deterioração da superfície metálica envolve reações de oxidação e de redução 

(redox), de acordo com o meio ao qual foi submetido o material, de maneira a converter o 

componente metálico em óxido, hidróxido ou sal (SILVA et al., 2015).   

Uma vez que o processo de corrosão está associado à ação do meio, fatores químicos, 

físicos e biológicos influenciarão diretamente à ocorrência desse fenômeno de deterioração. 

No caso específico da ação biológica, grande destaque é dado no setor industrial à atuação ou 

ação de micro-organismos, que podem ter participação direta ou indiretamente no processo de 

corrosão de superfícies metálicas (VIDELA, 2003; GENTIL, 2011).  

A atuação de micro-organismos no processo de corrosão é denominada de biocorrosão 

ou corrosão microbiologicamente influenciada (CMI). Nesse mecanismo há o crescimento de 

micro-organismos, tais como, bactérias, fungos e/ou algas, que participam de forma ativa no 

processo de corrosão da superfície metálica, sem alterar a natureza eletroquímica do processo 

de corrosão (VIDELA, 2003).  

Little e Lee (2007) e Javaherdashti (2008), em seus estudos sobre a influência da 

biocorrosão em superfícies metálicas, observaram que este tema é de grande interesse para a 

indústria de petróleo e gás.  

Cientistas e engenheiros têm enfrentado problemas causados por micro-organismos, 

desde o início da atividade de produção de óleo e gás. Estudos detalhados de biodegradação 

demonstram que algumas populações microbianas degradam frações de hidrocarbonetos 

saturados e aromáticos. Em adição à estrutura do composto, a composição do hidrocarboneto 
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também interfere na degradabilidade dos componentes individuais (OLSON et al., 1999; 

BENTO et al., 2001; BETHENCOURT et al., 2006).   

Ao levar em consideração os mais variados meios em que possa ocorrer o crescimento 

dos micro-organismos, os tanques industriais de armazenamento de combustíveis, por 

exemplo, têm o seu interior deteriorado através da corrosão microbiológica. Problemas 

semelhantes ocorrem em aeronaves equipadas com turbo-hélices, que podem falhar, devido ao 

entupimento dos filtros e panes nas bombas de combustível ou falhas estruturais, como 

consequência direta dessa corrosão. O tanque de armazenamento de combustível ao estar 

contaminado com água, possibilita a ação microbiológica, que ocorre principalmente na 

interface combustível/água, pois nesta região há um ambiente propício para o crescimento 

microbiano, seja na presença de oxigênio (aeróbios) ou na sua ausência (anaeróbios) (DIAS e 

SANTOS, 2012).   

Tendo em vista a crescente demanda energética voltada ao setor de combustíveis, é 

bastante significativa a preocupação desse segmento industrial com o desenvolvimento e 

produção de combustíveis que ocasionem uma redução nas contaminações ambientais. Esse 

crescimento produtivo traz consigo a necessidade de materiais metálicos resistentes aos 

processos de corrosão e biocorrosão, seja nas etapas de armazenamento ou transporte 

(GENTIL, 2011; MAIA et al., 2014). 

De acordo com o Manual Técnico da Petrobras (2015), o óleo Diesel S10, foi inserido 

no mercado nacional desde janeiro de 2013. Este combustível foi desenvolvido para atender 

aos requisitos da mais nova geração de motores diesel, que foram projetados para emitirem 

menos teores de material particulado (MP) e óxidos de nitrogênio (NOx), em comparação com 

aqueles produzidos anteriormente. O teor máximo de enxofre do óleo Diesel S10 é de 10 ppm 

(partes por milhão). 

A comercialização recente do Diesel S10 preocupa o setor da indústria petrolífera, 

devido a uma maior possibilidade de contaminação e/ou biodegradação nos tanques de 

armazenamento e transporte de combustíveis pela presença de água. Esta contaminação pode 

ocorrer desde a etapa inicial, com a produção do diesel, que pode ser oriunda do processo de 

condensação e lavagem; até a etapa final, com a entrega ao consumidor. Este fato reforça o 

objetivo desse trabalho, que foi avaliar o processo de corrosão e biocorrosão na superfície do 

aço carbono ASTM A283, quando exposto ao sistema estático, contendo óleo Diesel S10 e 

água doce, nas proporções de 1:1, por um período de 90 dias; bem como avaliar o efeito da 

biodegradação em diesel.  
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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 

carbono ASTM A283, quando exposto a óleo Diesel S10 e água doce, em condições estáticas, 

na proporção de 1:1 (v/v), por um período de 90 dias. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a água doce através da caracterização físico-química, para obter os teores de 

íons cloretos, ferro total e sulfatos, antes de ser exposta ao sistema e após 90 dias de 

exposição da água em contato com o óleo; 

 Caracterizar o diesel físico-quimicamente, analisando cor e aspecto, cor ASTM, massa 

específica, destilação atmosférica, teor de água, teor de biodiesel, teor de enxofre total, 

ponto de fulgor, índice de cetano e corrosividade ao cobre, desde antes de iniciar o 

processo de imersão e no decorrer de 90 dias, intercalados a cada 30 dias; 

 Monitorar a influência microbiológica da água, do biofilme aderido à superfície 

metálica, do resíduo depositado no fundo do reator e do óleo Diesel S10, através da 

quantificação dos principais grupos microbianos sésseis e planctônicos - bactérias 

aeróbias e anaeróbias totais, bactérias produtoras de ácidos aeróbias e anaeróbias, 

bactérias redutoras de sulfato, fungos e bactérias precipitantes do ferro; 

 Avaliar a taxa de corrosão nos corpos de prova do aço carbono ASTM A283 expostos 

ao óleo Diesel S10 e à água doce, nas mesmas proporções, nos tempos de 30, 60 e 90 

dias; 

 Investigar as morfologias do processo de corrosão na superfície do aço A283 através 

das técnicas de Microscopia Ótica (MO), Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), Topografia e Rugosidade; 

 Identificar os produtos de corrosão através das técnicas de Difração de Raio-X (DRX). 
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1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura do trabalho foi desenvolvida através de seis capítulos. 

Inicialmente, o primeiro capítulo aborda a ideia central, seguida dos objetivos, em 

virtude da importância que motivou o desenvolvimento do presente trabalho.  

O segundo capítulo refere-se à revisão bibliográfica de acordo com o tema em estudo, 

onde são feitas abordagens sobre o Diesel S10 e são citados conceitos relativos à corrosão e 

biocorrosão envolvidas no processo. Além de ressaltar as técnicas microscópicas utilizadas 

para monitoramento dos processos de corrosão e biocorrosão nas superfícies metálicas e os 

processos físico-químicos que mostram a possível biodegradação do combustível. 

O terceiro capítulo é composto pela metodologia, que descreve: os materiais utilizados 

durante a pesquisa; a composição e formato dos corpos de prova; o estudo dos fluidos; a 

montagem dos quatro sistemas utilizados para os ensaios de imersão, os quais foram 

denominados de reatores; os procedimentos de quantificação dos micro-organismos e das 

análises físico-químicas, a perda de massa, os ensaios microscópicos e os ensaios de DRX. As 

técnicas usadas nas caracterizações subsequentes foram realizadas em água doce, em óleo 

Diesel S10, no resíduo depositado no fundo do reator, no biofilme aderido à superfície 

metálica e nas superfícies dos corpos de prova, onde as regiões investigadas consistiram na 

área que entrou em contato com a água, com o óleo e na zona de interface de contato dos 

fluidos. 

O quarto capítulo abrange os resultados e discussões, onde são apresentadas as 

respostas correspondentes às caracterizações e análises microbiológicas, verificando se houve 

degradação do combustível ao longo de 90 dias; e o quanto os processos de corrosão e 

biocorrosão interferiram nas superfícies metálicas do aço carbono ASTM A283, através do 

monitoramento dos ensaios de perda de massa para obtenção da taxa de corrosão, das imagens 

de MO, MEV e seus respectivos EDS, topografia e rugosidade. Neste capítulo também é 

possível identificar as fases constituintes dos produtos de corrosão através das técnicas de 

DRX. 

No quinto capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho, de acordo com os 

resultados e discussões apresentados.  

No sexto capítulo são expostas sugestões para continuidade de trabalhos futuros, 

abrangendo temas relacionados ao presente estudo.  
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1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Nos últimos anos, estudos relacionados à eficiência energética tem sido o grande 

desafio associado ao desenvolvimento de motores de combustão interna. Além disso, há a 

crescente preocupação com as condições ambientais, que proporciona um controle de 

emissões mais eficiente (KNOTHE et al., 2006).  

Atualmente, as exigências legais em relação à redução de emissões de poluentes, 

geradas por motores de ciclo diesel, exigem dos fabricantes novas tecnologias no motor e/ou 

nos dispositivos de pós-tratamento. Os motores a diesel terão seus limites de emissões de 

óxidos de nitrogênio (NOx) e de material particulado (MP) cada vez menores. É o que se 

observa no uso do diesel de petróleo, cujo teor de enxofre é inferior a 10 ppm (S10), como o 

disponível atualmente para comercialização no Brasil (MAIA et al., 2014). 

Mundialmente, os custos associados à corrosão sofreram um aumento, devido à 

necessidade de desenvolver meios para minimizar futuros processos de corrosão, que se 

iniciam ainda na fase de projeto de grandes instalações industriais (GENTIL, 2011). Isto pode 

acontecer devido á falta de medidas viáveis, economicamente, para a prevenção contra a 

corrosão (BIANCHI et al., 2009; DIAS e SANTOS, 2012).  

Problemas neste setor são frequentes e ocorrem nas mais variadas atividades, desde 

uma indústria química até obras de arte, como monumentos e esculturas. Dessa forma, as 

perdas econômicas podem ser diretas, tais como custo e manutenção, e/ou indiretas, como 

paralisações causadas através de acidentes, perda de produto e de eficiência. Entretanto, a 

corrosão não apresenta apenas este lado negativo, há também o lado benéfico, de suma 

importância industrial, que acontece, por exemplo, com a formação da película protetora de 

óxido de cromo (Cr2O3) e titânio (TiO2) pela oxidação de aços inoxidáveis e de titânio, 

respectivamente; revestimento inorgânico; e a proteção catódica, em aço carbono, com anodos 

de sacrifício ou galvânicos, para instalações submersas ou enterradas, que se baseia no 

princípio da corrosão galvânica (GENTIL, 2011). 

De acordo com Bento et al. (2001) e Bento et al. (2005) a contaminação microbiana 

de combustíveis é a causa de graves problemas na qualidade do produto, bem como, da 

corrosão de estruturas metálicas em contato com os combustíveis. O crescimento microbiano 

induz à corrosão localizada de tanques de armazenamento, através da ação de ácidos 

orgânicos, gerados a partir da degradação de hidrocarbonetos. Alguns hidrocarbonetos, tais 

como n-alcanos, são facilmente degradados por um grande número de micro-organismos que 
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os usam como fontes de carbono e energia. O seu efeito corrosivo depende da composição 

eletrolítica do meio, especialmente teores de cloretos e sulfatos. 

Apesar do novo diesel possuir algumas vantagens, tais como: número de cetano 

superior aos demais, garantir redução de fumaça branca, iniciar partida a frio, proteger o 

motor com relação ao desgaste e à formação de depósito e ainda permitir a troca de 

lubrificante em um período mais longo e com menos desgaste do motor; ele não pode ficar 

armazenado por mais de 30 dias. De acordo com a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás 

natural e Biocombustíveis), o Diesel S10 tornou-se mais sensível à contaminação por micro-

organismos, devido à diminuição do teor de enxofre, que reduziu as propriedades bactericidas 

naturais, sendo agravado com a adição de biodiesel. Além disso, ele deve ser mantido em 

movimento, para aumentar o prazo de estocagem, pois uma vez parado, o índice de 

contaminação é maior (CARVALHO et al., 2014). 

De acordo com Vieira et al. (2009) o óleo diesel é uma mistura complexa de 

hidrocarbonetos, que varia de acordo com o processo de produção. Muitas publicações 

descrevem a degradação do óleo diesel por micro-organismos, mas há poucas referências 

sobre a capacidade de fungos e bactérias para degradar o mais recente óleo Diesel: S10.  

Embora o aço carbono seja um dos materiais mais comuns utilizados na construção de 

sistemas de distribuição e armazenamento de combustível, pouco se sabe sobre o quanto a 

biodegradação do óleo diesel pode interferir no comportamento e processo de corrosão da 

superfície metálica. Principalmente, quando está em contato com o combustível que se 

encontra contaminado com água doce.   

O presente estudo é de extrema relevância como uma proposta de investigação dos 

processos de corrosão em aço carbono, causado pelo contato direto do óleo Diesel S10 com a 

água doce. Foram utilizados como ferramentas de estudo a caracterização físico-química, a 

análise microbiológica, a perda de massa, a avaliação microscópica e análises de DRX. O 

trabalho também propôs avaliar o sinergismo entre a fase aquosa e a fase oleosa na interface 

óleo/água, no processo de corrosão e biocorrosão do aço carbono ASTM A283. Destaca-se 

ainda, que o óleo Diesel S10 foi escolhido nesse estudo por ser um combustível com baixo 

teor de enxofre, tornando-se susceptível à degradação microbiológica, e também, por ser um 

combustível que vem sendo bastante comercializado no Brasil. 
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CAPÍTULO II 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A fundamentação teórica necessária para o embasamento deste trabalho está descrita 

neste capítulo, ao abordar aspectos quanto ao óleo Diesel S10, à corrosão e biocorrosão e às 

técnicas utilizadas para avaliação do processo corrosivo do aço carbono em estudo. 

 

2.1 CORROSÃO ASSOCIADA AO ÓLEO DIESEL S10 

 

Rudolf Diesel, inventor do motor a diesel, desenvolveu-o com o objetivo de ser 

eficiente em aplicações pesadas na agricultura, na construção civil, na indústria e no 

transporte rodoviário. A princípio, foi construído para consumir petróleo, mas com a crise 

energética em 1970, estudos sobre a utilização de óleos vegetais e gordura animal, como 

biocombustível, para motores de ciclo diesel, foram intensificados (KNOTHE et al., 2006). 

A utilização do óleo vegetal como alternativa de combustível é uma ideia que vem 

sendo estudada há aproximadamente dois séculos. Rudolf Diesel foi um dos primeiros a 

trabalhar nesta pesquisa, porém, como o óleo usado por ele era natural, vários problemas 

foram encontrados nos motores de ignição por compressão. Sabe-se que o óleo vegetal bruto 

ao entrar em combustão tem a sua reação incompleta, o que origina resíduos de carvão na 

câmara de combustão, além de liberar substâncias tóxicas (propenal), diminuindo o 

rendimento do ciclo e causando queda da potência (RINALDI et al., 2007). Assim, os 

derivados do petróleo foram ganhando espaço, principalmente por causa da oferta e do baixo 

custo que, àquela época, foram os fortes fatores que influenciaram na decisão pelo diesel de 

petróleo (LÔBO e FERREIRA, 2009). 

A maior parte de toda energia consumida no mundo é proveniente do petróleo e seus 

derivados. Entretanto, por serem combustíveis fósseis, são causadores de intensa poluição 

atmosférica, além de serem fontes não renováveis. Isso implicará, futuramente, em jazidas 

petrolíferas consumidas de tal forma que não poderão suprir as necessidades da população 

(VIEIRA et al., 2009).  

No entanto, nos tempos atuais, observa-se que nos últimos 6 anos, pela lei da oferta e 

procura que rege o mercado mundial, o valor do barril do petróleo está caindo continuamente, 

pois a oferta está maior que a demanda (BÜCKER et al., 2011).  
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É importante ressaltar que vários fatores têm promovido a busca por combustíveis 

alternativos renováveis e menos poluentes que os derivados do petróleo, devido a questões 

ambientais, de sustentabilidade energética, dentre outros (AMBROSIN e KURI, 2009). 

Essas fontes alternativas para a produção de combustíveis estão entrando no mercado 

como forma de substituir parcial ou totalmente os derivados do petróleo. O biodiesel é um 

exemplo de alternativa em potencial para a substituição do óleo diesel, podendo ser usado 

puro ou em mistura (KNOTHE et al., 2006). 

No Brasil, a Lei ANP n° 11.097 de 13 de janeiro de 2005 instituiu a obrigatoriedade da 

adição de biodiesel ao diesel comercializado ao consumidor final. Inicialmente, o percentual 

obrigatório foi de 2% (v/v) de biodiesel na mistura diesel/biodiesel (mistura B2). Através da 

resolução nº 02/2008, aumentou em um ponto percentual a quantidade de biodiesel a ser 

adicionada ao diesel petrolífero, que passou de 2% para 3% (B3) (v/v) a partir de primeiro de 

janeiro de 2009 (LÔBO e FERREIRA, 2009).  

De acordo com as especificações da ANP para diesel, em 2010 o percentual 

obrigatório foi de 5% (B5) (v/v). Em 2014 foi modificado para 6% (B6) (v/v) em julho, e 

atualmente, o percentual obrigatório de biodiesel em todo óleo diesel vendido ao consumidor 

final no Brasil é 7% em volume, a mistura B7. Até 2020 será obrigatório o uso do B10, o que 

possibilita um fortalecimento da indústria nacional por meio da produção de biodiesel e reduz 

na quantidade de diesel utilizada como combustível. 

O fato de o óleo diesel automotivo consistir de uma mistura de biodiesel e de óleo 

diesel é necessário levar em consideração que o biodiesel tem como característica 

predominante ser bastante higroscópico, ou seja, tem propensão a absorver água. Além de ser 

biodegradável devido à ação de micro-organismos, que favorece a uma menor estabilidade 

oxidativa, diminuindo o tempo de vida útil do combustível (KNOTHE et al., 2006). 

O diesel é um produto do craqueamento do petróleo, obtido numa fração destilada 

entre os componentes intermediários do processo de craqueamento (LANE et al., 1980). É 

constituído por hidrocarbonetos parafínicos, olefínicos e aromáticos, cujas cadeias carbônicas 

variam de C8-C40, contendo também compostos de enxofre, oxigênio, nitrogênio e diferentes 

aditivos (GAYLARDE et al., 1999). 

O Diesel S10 é um combustível de última geração que tem baixo teor de enxofre, ou 

seja, 10 mg de enxofre/kg de diesel. Ele foi desenvolvido para substituir o S50, que entrou no 

mercado em 2012, com o objetivo de atender aos limites de emissão, de acordo com o Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC), que é um acordo judicial de 2008, para reduzir ainda mais 

a poluição atmosférica (CARVALHO et al., 2014).  
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Este combustível faz parte do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (Proconve P7), que é uma legislação similar à da Europa, a Euro 5, que 

estabelece limites de emissões mais rígidas para os veículos a diesel, com menor teor de 

enxofre (S). O Proconve foi estabelecido pelo CONAMA (Conselho Nacional de Meio 

Ambiente) em 1986, com o objetivo de reduzir a emissão de poluentes dos veículos 

automotores e melhoria na qualidade dos combustíveis brasileiros. Dessa forma, o primeiro 

país a banir o chumbo da gasolina foi o Brasil. Além de reduzir gradativamente o teor de 

enxofre existente na gasolina e no diesel (CARVALHO et al., 2014). 

De acordo com o Manual Técnico da Petrobras (2015), uma das vantagens obtidas 

através do uso desse combustível é reduzir até 80% das emissões de Material Particulado 

(MP), reduzindo também a emissão de fumaça branca na partida a frio. Além disso, diminui a 

formação de depósitos no motor e contaminantes no lubrificante, devido ao baixo teor de 

enxofre. 

Em comparação com o óleo diesel metropolitano (S500) e o do interior (S1800), o 

óleo Diesel S10 tem características diferentes, contendo teor de enxofre mais baixo, por ser 

um combustível mais refinado. A obtenção do óleo diesel refinado se dá através do óleo diesel 

bruto, que contém substâncias carregadas de enxofre (S) e nitrogênio (N) (WESTBROOK e 

LECREN, 2003). Este óleo bruto ao passar em um reator com leito de catalisador, contendo 

hidrogênio (H), sob alta pressão, desloca os átomos de S e N, ocupando seu lugar. Assim, o 

óleo diesel está mais rico em H. Essa nova característica pode resultar em um combustível 

com baixa lubricidade, parâmetro importante para evitar a fricção e o desgaste entre 

superfícies metálicas (MANUAL TÉCNICO DA PETROBRAS, 2015). 

A lubricidade está relacionada à composição química do combustível, pois os 

compostos sulfurados, nitrogenados e oxigenados são responsáveis pelo bom desempenho 

lubrificante. Uma das formas de correção desse problema é a adição de aditivos melhoradores 

de lubricidade, ou com a adição de biodiesel ao diesel, também é possível recuperar tal 

propriedade (SOARES, 2002; KARAVALAKIS et al., 2010). 

Existem algumas maneiras de ocorrer contaminação do diesel com água. À medida 

que o tanque de armazenamento de combustível vai sendo abastecido com diesel há a 

contaminação com água, através da condensação da umidade do ar, que entra no tanque pelo 

bocal de “respiração”. Esse diesel pode passar por até oito tanques, desde a refinaria até o 

cliente consumidor, tendo a possibilidade de conter água em qualquer um dos tanques. No 

entanto, essa condensação é muito pequena, mas pode se agravar com a diferença de 

temperatura e pressão parcial entre os meios, externo e interno (MACHADO et al., 2005). 
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O tanque de armazenamento de óleo diesel ao ser abastecido com um novo óleo pode 

receber também água na forma dispersa, em emulsão e/ou solúvel, além da forma de água 

livre. Caso ocorra contaminação com substância surfactante, como sabão ou detergente, 

contribuem também para a turvação do diesel. Ainda que o óleo diesel tenha alcançado o grau 

de secagem na refinaria, caso se encontre muito seco irá absorver a água, total ou 

parcialmente, originada da umidade do ar (ARAÚJO et al., 2009; MANUAL TÉCNICO DA 

PETROBRAS, 2015). 

Após a homogeneização no tanque, o combustível fica em repouso por até 36 horas, 

para que os contaminantes sedimentem, sendo eles: gotas de água, partículas de óxido de 

corrosão, fibras, partículas do revestimento da pintura do tanque, borras, etc. No caso das 

gotículas de água, principalmente quando o tamanho da gota é muito pequeno, forma-se uma 

névoa responsável pela turvação do combustível (RAJASEKAR et al., 2007). 

Como consequência dessa contaminação com água, origina-se um sinergismo na 

interface óleo/água, devido à atividade microbiana, pois os micro-organismos têm como fonte 

de energia o carbono proveniente do óleo diesel. Dependendo do tempo de exposição à água, 

ocorre degradação do combustível, com existência de borras (massa marrom ou preta), 

oriundas do crescimento microbiológico. Isso ocasiona um mau funcionamento da bomba 

injetora ou bico injetor do motor diesel, além de causar corrosão em equipamentos da cadeia 

de distribuição de combustíveis (VIDELA, 2003; RAJASEKAR et al., 2007). 

A biomassa (lama biológica) formada na interface óleo/água, juntamente com a 

degradação química (escurecimento e formação de goma), produz sedimentos durante o 

armazenamento de óleo. Estes sedimentos causam bloqueios em dutos, emulsões (produção 

de biossurfactantes), alteração na qualidade do combustível e corrosão do metal em contato 

com os micro-organismos e os seus metabólitos (HANSEN et al, 1981). 

A presença de água favorece o desenvolvimento de contaminantes microbianos 

durante o armazenamento de óleo diesel, que leva à formação de produtos metabólitos, tais 

como os ácidos, que podem facilitar a corrosão de tanques de armazenamento. O óleo contido 

nesses tanques varia de acordo com a origem do óleo bruto, os processos de refino e a adição 

de produtos não hidrocarbonetos (tais como antioxidantes). Em conjunto com as condições de 

armazenamento, estas variáveis determinam o tipo e grau de contaminação química e 

microbiológica (VIDELA et al., 1988).  

Diante da possibilidade dessas ocorrências há a necessidade das refinarias garantirem 

a qualidade do diesel, desenvolvendo sistemas de dutos modernos para que o óleo Diesel S10 

chegue aos polos de suprimentos das distribuidoras de combustível dentro das especificações 
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da ANP. Para isso, o uso de válvulas de bloqueio de alta eficiência, eliminação de pontos 

mortos nos dutos e modernos sistemas de controle de interfaces, foram algumas das ações 

adotadas (Manual Técnico da Petrobras, 2015). 

Por outro lado, ligas ferrosas presentes em sistemas de alimentação automotivos estão 

sujeitas à corrosão, por entrarem em contato com o diesel, além de ocasionar desgaste 

prematuro das peças e contaminação do combustível pelo metal. A corrosão pode causar 

danos indesejáveis às peças metálicas e diminuir a eficiência energética do combustível 

(SILVA et al. 2015). 

A interação entre os combustíveis derivados do petróleo e os materiais metálicos 

constituintes dos sistemas veiculares, de transporte e de armazenamento pode gerar a corrosão 

metálica (BRUMMETT et al., 2004).  

Corrosão nas paredes e pisos de tanques, com subsequente perfuração é 

frequentemente observada, especialmente em tanques de armazenamento enterrado ou aéreo, 

que são inadequados para a drenagem eficiente, devido a essas estruturas estarem danificadas 

ou incorretamente instaladas, podendo proporcionar ainda uma contaminação com água, que 

penetra no tanque através da condensação (HARTMANN et al., 1988).   

Um dos fatores significativos na redução do tempo de vida útil do equipamento, 

reconhecido por muitas indústrias é a Corrosão Microbiologicamente Influenciada (CMI). 

Existem alguns estudos, que relatam que a CMI está presente em metais expostos aos 

combustíveis brutos e destilados durante o armazenamento do óleo (VIEIRA, 2012). 

Existem poucos relatos de corrosão metálica relacionada à utilização do diesel 

mineral. Wheat e Thakar (2003) mostraram que para o processo corrosivo do aço baixo 

carbono ser observado é necessário que o metal fique exposto durante um longo período de 

tempo. Ambrozin e Kuri (2009) complementam esse argumento, relatando que a resistência 

ao desgaste e à corrosão, em motores à diesel, aumenta com o recobrimento de algumas partes 

metálicas com liga de Ni-Cr-Al-Y. Especialmente, as ligas de Al e Mg, que são muito 

utilizadas na indústria automotiva, as quais se tornam mais resistentes quando são recobertas, 

utilizando-se novas tecnologias de recobrimento, por exemplo, thermospray. 

Rajasekar et al. (2007) ao estudarem a influência da degradação microbiana do diesel, 

observaram que as bactérias Bacillus cereus e Serratia marcenses ocasionaram ação corrosiva 

sobre o aço, visto que a corrosão por pites desse material é acelerada na presença de diesel 

contaminado com B. cereus. Isso ocorre devido aos compostos orgânicos, oriundos da 

biodegradação do diesel, acelerarem a formação de óxido férrico, auxiliando para que a 

bactéria promova o processo corrosivo. O mecanismo de corrosão do aço na presença de 
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diesel e S. marcenses favorece à formação de Fe
3+

 por meio da ação de peróxidos oriundos da 

biodegradação do diesel. Nesse processo, é formado um complexo organoférrico na superfície 

do metal.  

Mohanan et al. (2005) relataram que devido ao diesel conter compostos de enxofre em 

sua composição, a corrosão pode ocorrer por ação dessa substância, que está associada à 

degradação microbiana do diesel, ocasionando a diminuição do seu pH. É o que acontece com 

os aços constituintes de tanques, que podem ser corroídos por diesel degradado, devido à 

presença de Penicillium sp., Candida sp. e Aspergillus sp. 

Rajasekar et al. (2007) observaram que a degradação microbiana do diesel e outros 

combustíveis constituídos por hidrocarbonetos é a principal causa da corrosão de gasodutos. 

Sendo assim, a corrosão microbiana pode causar enormes prejuízos econômicos, cuja 

qualidade do combustível é alterada, prejudicando a produção, estocagem e transporte de 

combustíveis. De acordo com suas pesquisas, os principais micro-organismos associados a 

esse tipo de corrosão são bactérias anaeróbias redutoras de sulfato, bactérias aeróbias e 

fungos.  

 

2.2 CORROSÃO NO AÇO CARBONO 

 

A corrosão é “a deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química 

ou eletroquímica do meio ambiente associada ou não a esforços mecânicos”. Esse processo 

favorece o retorno do material à forma de óxido em uma reação espontânea a maioria dos 

metais, que tendem a retornar a sua condição de estabilidade, exceto os metais nobres. Vários 

são os fatores que podem comprometer o processo de corrosão, entre eles, a temperatura, a 

umidade, os compostos presentes no meio e os micro-organismos, sejam estes, bactérias, 

fungos e/ou algas (GENTIL, 2011; SILVA et al., 2015). 

As superfícies podem apresentar corrosão localizada, devido à formação de um filme 

com heterogeneidades. De acordo com Gentil (2011) a existência de íons cloretos, em locais 

de heterogeneidades, causa corrosão localizada, que é caracterizada pela formação de sulcos 

ou furos na superfície do metal em pontos específicos. A corrosão localizada pode ser 

classificada de acordo com a sua morfologia, podendo ser por placas, alveolar ou ainda por 

pite (puntiforme), a depender do diâmetro e profundidade da cavidade.  

O processo de corrosão pode ocorrer por meio de dois mecanismos distintos: químico 

e eletroquímico. A corrosão química ocorre em altas temperaturas, na ausência de água. O 

processo de corrosão eletroquímica é mais frequente na natureza, envolvendo necessariamente 
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a presença de água e a transferência de elétrons. Esse processo espontâneo ocorre devido à 

diferença de potencial químico entre o metal e o meio, envolvendo a reação desses materiais 

com substâncias não metálicas (O2, H2S, CO2) presentes no meio (SANDRES, 2004). 

Quando o meio é composto por íons cloretos, torna o ambiente mais agressivo e 

favorece à degradação do metal, devido à ação de ânions cloretos, principalmente, em locais 

de heterogeneidades, causando corrosão localizada. Consequentemente, a taxa de corrosão 

pode se tornar elevada, em virtude dos processos de corrosão, quando o ambiente é mais 

agressivo (LAYCOK e NEWMAN, 1997; QVARFORT, 1988; GENTIL, 2011). Para 

Koukalova et al. (2010) a corrosão pode ser acelerada por níveis elevados de cloreto e sulfato 

em água, por elevação da temperatura ou pelo pH da água. 

Baeza et al. (2013) relataram que muitos materiais metálicos têm utilidades para a 

indústria de engenharia, devido às suas desejáveis propriedades mecânica, física e química. 

Porém, podem ser danificadas pelas atividades dos micro-organismos, que colonizam a 

superfície do metal. A adesão de micro-organismos sobre a superfície metálica é capaz de 

mudar drasticamente as condições eletroquímicas da interface metal/solução pela formação de 

um biofilme, levando à corrosão microbiologicamente influenciada. 

A escolha do material é um fator importante para minimizar processos corrosivos. 

Delaunois et al. (2014) relataram em suas pesquisas o comportamento da corrosão e 

biocorrosão de sistemas de distribuição de água, que os metais como o aço, ferro fundido ou o 

cobre são corroídos quando em contanto com a água, devido à sua instabilidade 

termodinâmica.  

Um dos elementos de liga usado na composição do aço ASTM A283 é o manganês, 

que é frequentemente adicionado para aumentar a solubilidade do nitrogênio (DAVIS, 1994). 

No entanto, a sua adição é geralmente acompanhada pela redução da resistência à corrosão 

localizada, associada com a formação de inclusões de sulfato de manganês (MnS), que são 

conhecidos por serem locais precursores para o ataque localizado (PARDO et al., 2008).  

Um detalhe na análise da influência de MnS sobre o processo de iniciação dos pites, 

realizada por Stewart e Williams (1992), confirmou que estas inclusões dominadas por sítios 

de nucleação do poço, leva à vida dos poços metaestáveis a estar relacionada, principalmente, 

ao seu tamanho.  

Na corrosão influenciada por micro-organismos em tanques de armazenamento de 

combustíveis, Gentil (2011) mostrou que esse tipo de corrosão é observado na presença de 

água, a qual pode penetrar no combustível e se acumular nas regiões de difícil drenagem. 
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Entretanto, se o combustível estiver completamente livre de água, não se observa a presença 

de micro-organismos, e mesmo que eles existam não são ativos nesse meio.  

Lopes et al. (2006) relataram que o processo de biocorrosão em aço carbono é um 

fenômeno bem conhecido, que ocorre em meio à água,  onde, geralmente, as bactérias estão 

presentes e abundantes. Isto pode ocasionar corrosão metálica com perda de material, devido 

à exposição da superfície a um ataque localizado, que pode tornar-se generalizado.  

A corrosão relacionada com os combustíveis pode ocorrer em razão de alguns fatores, 

dentre os quais podem ser destacados: crescimento microbiano; biodegradação de aditivos 

orgânicos usados para melhorar o desempenho do combustível; formação de gás sulfídrico, 

que atua como agente corrosivo, devido à presença de BRS em água contendo sulfato; 

deterioração microbiológica dos revestimentos de tanques, que formam resíduo com aspecto 

de lama e possível corrosão dos materiais metálicos empregados nos tanques (GENTIL, 

2011).  

Videla (2003) mostrou que a presença de produtos metabólicos dos micro-organismos 

causa um efeito marcante sobre a corrosão do aço carbono, e baixos valores de pH podem ser 

a principal razão para aumentar a agressividade. Baixo pH em fase aquosa, ocorre devido à 

produção de ácido orgânico, através do contato de combustíveis contaminados por micro-

organismos. A taxa de produção de ácido é função da taxa de degradação de hidrocarbonetos, 

que é em grande parte dependente da disponibilidade de nitrogênio e de fósforo no meio.  

O crescimento microbiano provoca modificações complexas no ambiente através do 

consumo de oxigênio, produção de metabólitos e produtos de lise celular. Dessa forma, a 

quantidade de hidrocarbonetos degradados por micro-organismos é um fator importante para 

explicar a atividade microbiana em relação à corrosão (VIDELA et al., 1988). 

 

2.2.1 Biocorrosão  

 

Segundo Videla (2003) a definição para a biocorrosão, ou corrosão 

microbiologicamente influenciada (CMI), é “o processo eletroquímico de dissolução metálica, 

iniciado ou acelerado por micro-organismos”. Ou seja, são observadas mudanças indesejáveis 

nos materiais, através da atividade vital dos micro-organismos.  

Para Priester et al. (2007) e Mansfeld (2007), os micro-organismos ao produzirem uma 

matriz orgânica de polímeros extracelulares, geram estruturas complexas denominadas 

biofilmes, que são múltiplas camadas, constituídas de células imobilizadas sobre um 

substrato, (matriz gelatinosa com 95% de água), cujo acúmulo superficial não é uniforme. 
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Stoodley et al. (2002) relataram que MPE é uma rica matriz de polissacarídeos, proteínas e 

ácidos nucleicos.  

O acúmulo de biofilmes resulta no biofouling, que corresponde à formação de 

depósitos biológicos sobre a superfície de equipamentos ou instalações industriais, 

diminuindo a eficiência e a vida útil do equipamento, podendo ocorrer tanto em fluxo 

turbulento, como em água parada (VIDELA, 2002; BÜCKER et al., 2011). 

Donlan e Costerton (2002) propuseram que os biofilmes microbianos podem ser 

definidos como sendo “comunidades formadas por células sésseis, aderidas a substratos 

diversos (bióticos e abióticos) e embebidas por material polimérico extracelular (MPE)”. 

Os micro-organismos modificam o meio através da produção de MPE, influenciando 

as características físico-químicas e modificando a atividade da superfície. A estrutura de MPE 

é complexa e a sua produção no interior do biofilme varia em função de fatores ambientais, 

disponibilidade de nutrientes e condições físico-químicas (STOODLEY et al., 2002).  

De acordo com Bethencourt et al. (2006), Little e Lee (2007) e Javaherdashti (2008) 

os principais tipos de bactérias associados aos metais em sistemas de oleodutos são bactérias 

redutoras de sulfato, bactérias redutoras de ferro, bactérias oxidantes de ferro e bactérias 

produtoras de ácidos.  

Segundo Videla (2003) a maioria das bactérias relacionadas aos processos de corrosão 

faz parte do ciclo do enxofre na natureza. As bactérias oxidantes do enxofre produzem o 

enxofre elementar e suas formas oxidadas na natureza participam de diferentes maneiras dos 

processos de biocorrosão e biodeterioração de materiais. 

Segundo Corrêa (2003) algumas bactérias são importantes no processo corrosivo por 

facilitarem a atuação das bactérias redutoras de sulfato, devido aos depósitos formados pela 

ação das bactérias precipitantes do ferro, formando células de aeração diferencial. Isto pode 

ocorrer, inicialmente, através dos sais ferrosos, que se oxidam, removendo oxigênio da água. 

Dessa forma, criam-se condições anaeróbicas no fundo dos depósitos, possibilitando a ação 

das BRS. Posteriormente, nas áreas de baixas concentrações de oxigênio, as bactérias 

convertem o íon ferroso em férrico, precipitando-o como hidróxido férrico, na superfície do 

metal, isolando-a do contato com o oxigênio. Isto produz uma célula de aeração diferencial, 

causando a corrosão sob o depósito. 

Bethencourt et al. (2006) ao estudarem o processo de biocorrosão em ligas de aço 

carbono na presença de bactérias redutoras de sulfato (BRS) observaram que os 

hidrocarbonetos são uma excelente fonte de carbono (alimento) para estes micro-organismos. 

Acredita-se que a atividade bacteriana em reduzir sulfato seja um dos maiores responsáveis 
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pela corrosão em indústrias de produção de óleo e gás e que mais de 50% das falhas em dutos 

enterrados são devido às atividades metabólicas dos micro-organismos.  

Existem muitas razões para que as BRS sejam reconhecidas como as principais 

contribuintes para a CMI em sistemas de oleoduto, principalmente devido ao seu estilo de 

vida, predominantemente anaeróbio, e produção contínua de sulfeto de hidrogênio corrosivo. 

Apesar da ação corrosiva das BRS, esse tipo de micro-organismo age conjuntamente em 

consórcio com bactérias aeróbias. Segundo Hamilton (1985), os resultados de interações 

sinérgicas da CMI, de diferentes consórcios microbianos, que coexistem no ambiente, são 

capazes de afetar os processos eletroquímicos através do metabolismo co-operativo. 

Estudos têm mostrado que a maioria dos tipos de BRS cultivadas é responsável pela 

produção de sulfeto de hidrogênio, que é um gás tóxico e corrosivo. Este gás é considerado 

responsável pela variação nos efeitos ambientais, tais como em reservatórios, onde há a 

contaminação de gás natural e de petróleo com H2S e corrosão da superfície metálica, devido 

à formação de espaços porosos em biofilmes microbianos e a precipitação de sulfetos do 

metal (HAMILTON, 1985; BETHENCOURT et al., 2006). 

As BRS tem capacidade de: (1) oxidar hidrogênio; (2) utilizar O2 e Fe
3+

; (3) utilizar 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos; (4) vincular a redução do sulfato à produção 

intracelular de magnetita e (5) competir com bactérias redutoras de nitrato e bactérias 

oxidantes de enxofre, desde que elas tenham uma redução na atividade de nitrito 

(BETHENCOURT et al., 2006; MADIGAN, 2009).  

Na biocorrosão por bactérias oxidantes de ferro, têm-se como micro-organismos mais 

frequentes os do gênero Gallionella, Sphaerotillus, Crenotbrix, e Leptotbrix. Estas bactérias, 

para obterem energia, têm a capacidade de oxidar o íon ferroso (Fe
2+

) a férrico (Fe
3+

), 

produzindo hidróxido férrico precipitado. Sabe-se que os depósitos provenientes dos micro-

organismos podem provocar entupimento. Estes micro-organismos estão presentes na 

indústria extrativa de petróleo, em tubulações e tanques de armazenamento de combustíveis 

ou até mesmo em sistemas de águas industriais (CORRÊA, 2003; VIDELA, 2003; 

MACHADO et al., 2005). 

Uma vez que o biofilme é formado, é mantido em função da ação microbiana, que 

aumenta a resistência a estresses ambientais ou a agentes antimicrobianos (em comparação 

com as células planctônicas) e permite que as bactérias possam capturar e concentrar 

nutrientes (CARPENTIER e CERF, 1993; SOMERS e WONG, 2004). 

A remoção incompleta de biofilmes permite que a célula microbiana volte 

rapidamente ao seu estado de equilíbrio. Nas indústrias alimentícias, apesar desse processo 
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ocorrer com frequência, representa um grave problema de contaminação, além de haver 

deterioração nas instalações de processamento, como em correias transportadoras e 

equipamentos de aço inoxidável (CHATURONGKASUMRIT et al., 2011). 

Para Bhola et al. (2010) os produtos metabólitos microbianos, por exemplo, sulfeto e 

ácidos orgânicos, tais como, ácido acético, podem alterar a interface química, resultando em 

elevadas taxas de corrosão. Além disso, biofilmes que consistem em comunidades complexas 

de micro-organismos e MPE que se desenvolvem na superfície do metal criam gradientes de 

pH e oxigênio dissolvido, levando a formas de corrosão localizadas, tais como pite e 

formação de fendas.  

Para entender como ocorre o processo de formação do biofilme, a Figura 1 esboça 

qual a possível sequência de eventos, para que ocorram os processos biológicos, quando há 

um contato entre o meio líquido e o metal (CHARACKLIS, 1990; VIDELA, 2003). 

 

Figura 1. Etapas de formação de biofilmes. 

 

FONTE: Characklis (1990). 

 

Inicialmente, ocorre o transporte e a adsorção de moléculas. Forma-se um filme de 

moléculas orgânicas, modificando o molhamento e a distribuição de cargas na superfície 

sólida, que facilita a aderência dos micro-organismos presentes no líquido, causada por forças 

físicas e interações eletrostáticas, tendo caráter reversível. Então, os compostos orgânicos 

dissolvidos na água são adsorvidos, iniciando a formação do biofilme, onde as bactérias de 

fase aquosa se depositam (bactérias sésseis), ao contrário das planctônicas que permanecem 

dispersas na fase aquosa (VIDELA, 2003).  

Com o crescimento dentro do biofilme, as células microbianas sésseis permanecem na 

superfície, iniciando um processo de multiplicação e de produção de material polimérico 

extracelular (MPE), através do qual há aderência firme à superfície, de maneira irreversível. 
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Esses polímeros passam a envolver e aglutinar as células, protegendo-as contra condições 

adversas do meio ambiente como, por exemplo, alguns biocidas. Consequentemente, à medida 

que aumenta a espessura do biofilme, superando a camada limite de fluxo laminar, tem-se o 

desprendimento das camadas mais externas, por efeito do corte do fluxo do líquido. Dessa 

forma, o biofilme passa por um processo de renovação dinâmica que dependerá, dentre outros 

fatores, da espessura do depósito, da velocidade de fluxo de líquido e da velocidade de 

crescimento dos micro-organismos (VIDELA, 2003; GENTIL, 2011).  

No metal em contato com água ocorrem dois processos de naturezas distintas: 

biológicos e inorgânicos. O primeiro produz o biofouling e o segundo, a corrosão, que alteram 

o comportamento da interface metal/solução (VIDELA, 2003; SANDRES, 2004). 

Esses dois processos ocorrem de forma simultânea, mas seguem direções opostas. O 

biofouling é um processo de acumulação que se dirige do seio do líquido para a superfície 

metálica; enquanto que a corrosão dirige-se da superfície metálica que se dissolve para o seio 

do fluido. Assim, forma-se uma nova interface metal/solução conhecida por interfase 

bioeletroquímica (VIDELA, 2003; BEECH et al., 2005).  

Os processos inorgânicos correspondem à dissolução metálica (corrosão) e à formação 

de produtos de corrosão e de incrustações na interface metal/solução, que são constituídas 

também por sais inorgânicos insolúveis que se depositam na superfície a depender das 

variações de solubilidade causadas por mudanças de temperatura do fluido, do pH, da 

qualidade da água e das condições de fluxo (VIDELA, 2003, KOUKALOVA et al., 2010).  

As reações eletroquímicas podem ser favorecidas pelos micro-organismos, que 

influenciam a corrosão de metais através da alteração da superfície de contato do metal com o 

meio, seja pela fixação dos próprios micro-organismos, ou pela liberação de metabólitos no 

meio (SILVA e PONTES FILHO, 2008).  

Bento et al. (2001), em seus estudos sobre avaliação da influência microbiana na 

corrosão do aço ASTM A283-93-C, em um sistema aquoso de diesel urbano, observaram que 

a causa de graves problemas tanto com a qualidade do combustível, quanto com a corrosão 

em superfícies metálicas pode ser devido à contaminação microbiana em combustíveis. Isto 

ocorre devido ao crescimento microbiano, que induz à corrosão localizada em tanques de 

armazenamento de combustível, através da ação de ácidos orgânicos metabólitos derivados de 

degradação de hidrocarbonetos. Esse efeito corrosivo ocorreu em função de alguns fatores, 

tais como: pH e composição de eletrólitos do meio, especialmente teores de cloreto e de 

fosfato. 
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Apesar da participação ativa dos micro-organismos no processo de biocorrosão, não 

ocorrem mudanças nas características da reação eletroquímica, pois a natureza eletroquímica 

da corrosão metálica continua presente (VIDELA, 2003; VIDELA e HERRERA, 2005, 

LOPES et al., 2006). 

A interface metal/solução é modificada pelos micro-organismos, através de uma 

influência microbiana sinérgica sobre as reações para induzir, acelerar e/ou inibir o processo 

anódico ou catódico que controla a reação de corrosão, sendo influenciada entre outros fatores 

pela aeração, composição química, etc. (VIDELA, 2003, DUAN et al., 2008).   

Nos processos de corrosão inorgânico e biológico, apesar das reações serem as 

mesmas, há uma diferença fundamental. Os micro-organismos através de um processo 

biológico (respiração) induzem e mantém o gradiente de concentração de oxigênio, que 

enquanto a respiração estiver ativa, há aceleração da reação de corrosão por via catódica. 

Entretanto, se ocorrer a morte dos micro-organismos o mecanismo de aeração diferencial 

continua preservado, mas o gradiente de concentração de oxigênio diminui entre a parte 

inferior do produto depositado e sua parte externa (VIDELA, 2003; SANDRES, 2004; 

BHOLA et al., 2010; GENTIL, 2011). 

No mecanismo de crescimento dos micro-organismos, é necessária a presença de 

alimentos indispensáveis, para que eles possam obter energia e sintetizar novas células. Os 

alimentos em questão são: carbono, hidrogênio e oxigênio (complementos no metabolismo 

celular), nitrogênio e fósforo (complementos do carbono), além de potássio, sódio, magnésio, 

manganês, cálcio e ferro. A falta de um desses pode limitar o crescimento e a atividade 

celular, porém o excesso pode favorecer o crescimento descontrolado de algumas espécies em 

detrimento de outras (VIDELA, 2003; KOUKALOVA et al, 2010).  

Ainda em relação à atividade nutricional dos micro-organismos existem aqueles que 

utilizam o dióxido de carbono como fonte de carbono, os quais são autotróficos, e os que 

utilizam matéria orgânica como fonte de carbono, que são heterotróficos. Quanto à 

necessidade de oxigênio os micro-organismos podem ser aeróbicos, que utilizam oxigênio 

dissolvido para o seu metabolismo e anaeróbicos, que se desenvolvem em ambientes isentos 

de oxigênio (VIDELA, 2003, GENTIL, 2011).  

Muitos estudos sobre biofilme indicam que a heterogeneidade estrutural pode afetar a 

atividade e dinâmicas de transferência de massa do biofilme (Bishop, 1997; Beer et al., 1997; 

Suci et al., 1997). Correlacionar a estrutura do biofilme, a dinâmica da transferência de massa 

e a atividade do biofilme são necessárias para quantificar a heterogeneidade do mesmo.  
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O desenvolvimento de pesquisas que visem detectar, identificar e avaliar micro-

organismos formadores de biofilmes e sua influência no processo corrosivo é de grande 

importância, uma vez que permitirá um estudo posterior de formas de controle da biocorrosão, 

possibilitando a redução de perdas econômicas em diversos setores da indústria.  

 

2.3 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA O DIESEL S10 

 

Como descrito anteriormente, durante o processamento para a produção de óleo diesel 

há a contaminação do combustível através da condensação da umidade do ar, de partículas de 

óxido de corrosão ou do revestimento da pintura do tanque, ou até mesmo pela presença de 

substâncias surfactantes, acarretando problemas indesejáveis, tais como a corrosão de 

superfícies metálicas (MANUAL TÉCNICO DA PETROBRAS, 2015).  

Esses contaminantes podem levar a problemas operacionais severos, tais como, a 

formação de depósitos, entupimentos de filtros e deterioração do combustível (KNOTHE et 

al., 2006). Portanto, padrões de qualidade vêm sendo estabelecidos por diversos países para 

garantir a qualidade do combustível. Os mais conhecidos e usados como referências para a 

determinação das características dos produtos, de acordo com a Resolução da ANP N
o
 50, de 

23.12.2013, são as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da ASTM 

International (American Society of Testing and Materials), do Comitê Europeu de 

Normalização - Comitté Européen of Normalisation (CEN) ou International Organization for 

Standardization (ISO). 

O processamento e a qualidade do diesel estão fortemente relacionados. Os processos 

utilizados para refinar o combustível determinam se irá atender às especificações técnicas 

necessárias (KNOTHE et al, 2006).  

O óleo diesel é produzido de modo a atender aos diversos requisitos em sua utilização 

em motores e tem algumas características controladas para que os veículos tenham 

desempenho adequado, com emissões de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos 

ambientais (LAURO, 2006). Sendo assim, parâmetros como aspecto e cor, cor ASTM, massa 

específica, destilação atmosférica, teor de água, teor de biodiesel, teor de enxofre total, ponto 

de fulgor, índice de cetano e corrosividade ao cobre são analisados para caracterizar os 

resultados quanto à qualidade do óleo Diesel S10. 
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2.3.1 Aspecto e cor 

 

A análise dos parâmetros quanto ao aspecto e à cor é realizada através da identificação 

visual de impurezas, tais como, presença de água, materiais em suspensão e sedimentos de 

resíduo que causam turvação do óleo. Este aspecto está relacionado às características 

moleculares do diesel e ao processo de degradação durante a estocagem. O combustível é 

classificado como límpido e isento de impurezas na ausência desses contaminantes (LÔBO e 

FERREIRA, 2009).  

 

2.3.2 Cor ASTM 

 

Através de um colorímetro é possível realizar a análise de cor ASTM do combustível 

para validar a inspeção visual. A determinação da aparência é realizada, baseando-se no teor 

de água livre, para verificar a água em excesso, além da água solúvel no combustível e que 

pode ser observada como turvação, névoa ou com gotas. Ao contrário, o resultado é lido como 

claro e límpido. Observa-se também o material em suspenção, cujas partículas sólidas 

pequenas presentes no combustível resultam de contaminação por poeira, subprodutos de 

corrosão, instabilidade do combustível ou por deterioração de componentes. Todos esses 

fatores contribuem para variações nos valores dos resultados da análise de cor ASTM 

(CELAB, 2009). 

 

2.3.3 Massa Específica 

 

A massa específica é uma propriedade física fundamental que pode ser usada em 

conjunto com outras propriedades para caracterizar tanto as frações leves quanto as frações 

pesadas de petróleo e seus derivados. A determinação da massa específica ou da densidade 

relativa é necessária para a conversão de volumes medidos em volumes à temperatura de 

referência de 20 ºC. A análise da massa específica apresenta uma forte influência na injeção 

do combustível e na preparação para a ignição automática, por ser um parâmetro físico 

importante na qualidade do diesel e está relacionada com a pureza do combustível e a 

temperatura (CELAB, 2009). 

Krause (2008) e Lôbo e Ferreira (2009) relataram que a massa específica compreende 

à razão entre a massa e o volume de uma substância ou de uma mistura. Dessa forma, esta 

grandeza mede o grau de concentração da massa em determinado volume. Este é um 
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parâmetro significante para o sistema de injeção de veículos, a depender da matéria prima 

empregada.  Além disso, a densidade é um importante indicador de qualidade para os 

combustíveis, no que se refere à estocagem, manuseio e combustão, devido à volatilidade.  

Com este procedimento técnico é possível determinar a massa específica e a densidade 

relativa de derivados de petróleo, óleos viscosos, biodiesel e suas misturas, que podem ser 

manuseados normalmente como líquidos a temperaturas de ensaio entre 15 ºC a 35 ºC 

(CELAB, 2009). 

Alguns fatores podem influenciar nos resultados da massa específica, dependendo da 

estrutura molecular. Dentre eles estão: a presença de impurezas (excesso de álcool), a 

quantidade de insaturações presentes na molécula e o tamanho da cadeia carbônica 

(KRAUSE, 2008). 

 

2.3.4 Destilação Atmosférica 

 

A destilação atmosférica está relacionada com algumas propriedades químicas, tais 

como, a pressão de vapor, a viscosidade e a temperatura de aquecimento. Diante dessas 

grandezas determina-se a curva de destilação para o diesel. A destilação atmosférica é de 

grande importância para o biocombustível, no quesito segurança e desempenho. Através da 

faixa de ebulição, obtêm-se informações sobre a composição, as propriedades e o 

comportamento do combustível durante o armazenamento e o uso. Por meio da volatilidade é 

possível determinar a tendência que uma mistura de hidrocarbonetos tem para produzir 

vapores potencialmente explosivos (LÔBO e FERREIRA, 2009).  

Através da destilação à pressão atmosférica é possível determinar as características de 

gasolinas automotivas e de aviação, querosenes de aviação, solventes especiais, naftas, 

aguarrás, querosenes, óleos combustíveis destilados, óleo diesel e suas misturas (BX), e 

outros produtos de petróleo, utilizando-se equipamentos manuais ou automatizados (CELAB, 

2009).   

As características de destilação (volatilidade) de hidrocarbonetos possuem um efeito 

importante em sua segurança e desempenho, especialmente no caso de combustíveis e 

solventes. A faixa de ebulição fornece informações sobre a composição, as propriedades e o 

comportamento do combustível durante o armazenamento e o uso. A volatilidade é o principal 

determinante da tendência de uma mistura de hidrocarbonetos produzirem vapores 

potencialmente explosivos (CELAB, 2009). 
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Para Knothe et al. (2006) este parâmetro não se aplica ao biodiesel, uma vez que este 

possui ésteres alquílicos que não apresentam pontos de ebulição similares, representativos da 

curva de destilação. Nesse processo há a separação dos compostos a cada 10 mL do volume. 

Como são recuperados apenas 95% do combustível destilado (biodiesel, diesel ou misturas 

entre ambos), o volume que resta no balão de destilação (5 mL) contém apenas um material 

pesado que, geralmente, é utilizado para fazer a análise de microrresíduo de carbono.  

 

2.3.5 Teor de água 

 

Uma das grandes preocupações que se tem atualmente, ao misturar biodiesel ao diesel 

é devido à capacidade que o biocombustível tem para absorver a umidade do ar. Contudo, é 

necessária a minimização do teor de umidade, devido aos danos que a água causa, por 

exemplo, ao motor e aos tanques de estocagem, onde ocorre o processo de oxidação, em 

virtude da deposição de sedimentos, além de desenvolver micro-organismos (LÔBO e 

FERREIRA, 2009). 

 

2.3.6 Teor de Biodiesel  

 

A determinação do teor de biodiesel é realizada para obter informações quanto às 

concentrações de biodiesel em óleo diesel. Estes combustíveis possuem algumas propriedades 

distintas, podendo ocasionar interferências nos resultados, visto que o óleo diesel é um 

combustível produzido por processo de refino de petróleo e processamento de gás natural 

destinado a veículos dotados de motores do ciclo diesel, de uso rodoviário, com adição de 

biodiesel no teor estabelecido pela legislação vigente. Enquanto que o biodiesel é um 

biombustível composto de alquilésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos 

vegetais ou de gorduras animais (CELAB, 2009). 

 

2.3.7 Teor de Enxofre Total 

  

O teor de enxofre total é um procedimento técnico, que descreve a determinação de 

enxofre total em petróleo e seus derivados líquidos à temperatura ambiente, que ao serem 

aquecidos fluem moderadamente tal como óleo diesel. Durante a combustão do óleo diesel 

ocorre a formação de óxidos de enxofre, que podem ser liberados na atmosfera como 

poluentes ou se transformar em ácidos na câmara de combustão. Menores teores de enxofre 
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no diesel apresentam efeitos no motor, com redução do desgaste de anéis e cilindros e redução 

de depósitos nos cilindros; e causam efeitos nas emissões, reduzindo os óxidos de enxofre 

(DANTAS, 2006). 

 

2.3.8 Ponto de Fulgor de Vaso Fechado 

 

Para Lôbo e Ferreira (2009) o ponto de fulgor é a mínima temperatura encontrada, sob 

condições controladas, quando na presença de uma fonte de calor externa (resistência) e de ar 

atmosférico, o combustível libera uma determinada quantidade de vapores para gerar uma 

mistura de voláteis. Na realização do experimento para obtenção desse parâmetro, mesmo 

ocorrendo a combustão, o flash não é suficiente para manter tal chama. E ao retirar a fonte de 

calor, a queima da mistura é interrompida.  

Faz-se necessária a obtenção desse parâmetro para viabilizar a classificação dos 

combustíveis, em termos de segurança: estocagem, riscos de manuseio, transporte e 

armazenagem (KRAUSE, 2008; LÔBO e FERREIRA, 2009).   

 

2.3.9 Índice de Cetano 

 

Através do número de cetano (NC) ou índice de cetano (IC) é possível medir a 

qualidade de ignição do óleo diesel, sendo um indicativo adimensional. O número de cetano é 

obtido através de um ensaio padronizado do combustível em um motor monocilíndrico, onde 

confere o seu atraso de ignição em relação a um combustível padrão com número de cetano 

conhecido (KNOTHE et al., 2006). 

De acordo com o Manual Técnico da Petrobrás (2015) o índice de cetano é calculado 

através das correlações baseadas em propriedades físicas do combustível, rotineiramente 

determinadas. Esse índice é função do ponto de destilação médio (T 50%) e da densidade, 

apresentando boa correlação com o número de cetano. Os motores à gasolina e a álcool para 

alcançar a ignição por centelha (velas de ignição) aspiram uma mistura ar/combustível. 

Diferentemente dos motores de ciclo diesel, que ocorre apenas a aspiração de ar e a 

combustão se dá por autoignição do óleo diesel. 
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2.3.10 Corrosividade ao Cobre 

 

É possível determinar a corrosividade ao cobre em gasolina de aviação, combustível 

para turbina de aviação, gasolina natural, gasolina automotiva, querosene, óleo diesel, óleo 

combustível destilado, óleos lubrificantes, solventes de limpeza (Stoddard), biodiesel e suas 

misturas ou outros hidrocarbonetos cuja pressão de vapor seja menor do que 124 kPa a 37,8ºC 

(CELAB, 2009). 

 

2.4 TÉCNICAS PARA MONITORAMENTO DO PROCESSO DE CORROSÃO 

 

 Diante de tantos avanços tecnológicos, pesquisadores cada vez mais tem a necessidade 

de observar, analisar e explicar corretamente os fenômenos que ocorrem na escala 

micrométrica ou submicrométrica. Em adição, o desenvolvimento de novos materiais tem 

exigido um número de informações bastante detalhado das características microestruturais 

(MALISKA, 2004).  

 A seguir, encontram-se as análises microscópicas: Microscopia Ótica (MO), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), 

topografia e rugosidade; e as análises de DRX, cujos parâmetros são de suma importância 

para avaliar a morfologia do processo corrosivo na superfície metálica, onde é possível 

entender as correlações entre as propriedades do material em estudo. 

 

2.4.1 Microscopia Ótica (MO) 

 

 De acordo com Dedavid et al. (2007), um microscópio tem como principal função 

tornar visível ao olho humano, o que for muito pequeno para tal. Uma das formas mais 

antigas de visualização é o microscópio ótico, que ilumina o objeto com luz visível ou luz 

ultravioleta. O limite máximo de resolução para esses microscópios é estabelecido pelos 

efeitos de difração, devido ao comprimento de onda da radiação incidente. 

 Na microscopia ótica, o sistema é constituído basicamente da fonte de iluminação e do 

sistema de lentes. Dessa forma, o contraste da imagem é resultado da diferença de 

reflectividade da luz nas diversas regiões da microestrutura (MALISKA, 2004).  

 Os microscópios óticos convencionais são limitados a um aumento máximo de 2000 

vezes. Como consequência, pequenos detalhes estruturais não são possíveis de serem 

detectados através desta técnica. Além disso, a profundidade de campo é inversamente 



45 

 

proporcional aos aumentos, sendo necessário que a superfície a ser observada tenha um 

polimento perfeito, de maneira a revelar os detalhes da microestrutura. Porém, isso se torna 

incompatível com a observação desejada (MALISKA, 2004). 

Para materiais que são opacos a luz visível, como é o caso dos metais, da maioria dos 

cerâmicos e polímeros, somente a superfície pode ser observada. Os metais são opacos a todas 

as radiações eletromagnéticas de alto comprimento de onda (ondas de rádio e TV, micro-

ondas, infravermelho, luz visível e parte da radiação ultravioleta) e transparentes às radiações 

de baixo comprimento de onda (raios x e raios γ). Naturalmente, a quantidade de radiação 

transmitida depende da espessura e do coeficiente de absorção do material (PADILHA, 2000). 

Comparando a MO com outras técnicas de microscopia, ela é a que possui a menor 

resolução (0,5 µm) (MALISKA, 2004).  

Através da técnica de MO, muitos estudiosos correlacionam às formas de corrosão do 

material em estudo para obter informações quanto à morfologia do processo corrosivo na 

superfície metálica.  

Delaunois et al. (2014) estudaram os processos de corrosão do aço galvanizado 

submetido à imersão em água, cujas análises foram realizadas através de microscopia ótica 

(MO), para obter informações quanto à microestrutura do material e quanto à morfologia do 

processo corrosivo. Os resultados mostraram que a microestrutura clássica de um aço 

galvanizado é uma matriz constituída de ferrita e cementita terciária nos contornos de grãos, 

além da presença de perlita. No entanto, essas imagens também mostraram que o material 

metálico foi fabricado fora da especificação (espessura mínima de 55 µm no interior dos tubos 

de aço galvanizado e 28 µm sobre a soldagem), sendo mais um fator para causar processos de 

corrosão.  

Sevale (2014) avaliou as alterações nos microconstituintes do aço SAE 4340, após os 

tratamentos térmicos de recozimento, tempera-revenido e sub zero. Essas avaliações foram 

realizadas através de ensaios de microscopia ótica, após a realização de cada tratamento. 

Inicialmente, os resultados do material, conforme recebido, mostraram a microestrutura do 

aço 4340 atacada com Nital a 10%, que apresentou regiões claras (ferrita e austenita) e 

regiões escuras (martensita). A formação de microestrutura do aço 4340, após normalização e 

recozimento, mostrou que a morfologia básica produzida no aço microligado é de uma matriz 

ferrítica (clara) com fase escura, composta por bainita ou perlita e martensita. Após o 

tratamento temperado, revenido e sub zero observaram-se a coloração da fase ferrítica (clara) 

e a escura com martensita e bainita. 



46 

 

Queiroz (2011) observou através da análise de microscopia ótica, que foi possível 

identificar e quantificar os pites formados nas superfícies dos corpos de prova de aço carbono 

API 5LX60, através do efeito da microbiota de solos. 

Souza (2010), ao analisar a morfologia de processos de corrosão do aço carbono 

ASTM A283 GR. C, pela ação da água produzida de poços petrolíferos, observou através de 

análises de MO, que o material apresentou corrosão uniforme, com ocorrência de corrosão 

severa, posteriormente. 

 

2.4.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva 

(EDS) 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é considerada uma das técnicas mais 

adequadas para análises de superfícies, devido ao aumento muito superior ao da microscopia 

ótica. Dependendo do material, esse aumento pode ser da ordem de 900 000 vezes. Para a 

análise de materiais, geralmente o aumento é da ordem de 10 000 vezes. Esta técnica 

normalmente é utilizada para análise microestrutural de materiais sólidos (MALISKA, 2004).  

Através dessa análise a área ou o microvolume a ser analisado é irradiado por um fino 

feixe de elétrons ao invés da radiação da luz, cuja interação do feixe de elétrons com a 

superfície da amostra resulta em uma série de radiações emitidas, tais como: elétrons 

secundários, elétrons retroespalhados, raios-X característicos, elétrons Auger, fótons, etc. 

Através dessas radiações é possível fornecer informações características sobre a amostra: 

topografia da superfície, composição, cristalografia, dentre outros (MALISKA, 2004; 

MANNHEIMER, 2002).  

Para a formação da imagem na análise de MEV, os sinais de maior interesse são os 

elétrons secundários e os retroespalhados. Os elétrons secundários fornecem imagem de 

topografia da superfície da amostra e são os responsáveis pela obtenção das imagens de alta 

resolução, já os retroespalhados fornecem imagem característica de variação de composição 

(MALISKA, 2004).  

À medida que o feixe de elétrons primários faz a varredura da amostra, estes sinais vão 

sofrendo modificações de acordo com as variações da superfície. O MEV em conjunto com a 

câmara da amostra de detectores de raios-X permite a realização de análise química na 

amostra em observação, que é resultado da interação dos elétrons primários com a superfície. 

Assim sendo, é possível obter informações qualitativas e quantitativas da composição da 

amostra na região submicrométrica de incidência do feixe de elétrons (MALISKA, 2004).  
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A elevada profundidade de foco, mostrando uma imagem com aparência 

tridimensional, e a possibilidade de combinar a análise microestrutural com a microanálise 

química são fatores que contribuem para facilitar a identificação de precipitados e de 

variações de composição química na superfície metálica (MANNHEIMER, 2002).  

O MEV é composto por uma coluna ótico-eletrônica, formada por um canhão de 

elétrons e de sistema de demagnificação, utilizado para reduzir o diâmetro do feixe eletrônico. 

Além dessa coluna, ele é constituído da unidade de varredura, da câmara de amostra, do 

sistema de detectores e do sistema de visualização da imagem (MALISKA, 2004; 

MANNHEIMER, 2002).  

Na coluna, além do canhão de elétrons, que gera os elétrons primários, encontram-se 

as lentes condensadoras (lentes eletromagnéticas), que colimam o feixe de elétrons primários, 

devido ao diâmetro do feixe produzido, diretamente pelo canhão de elétrons, ser muito 

grosseiro para produzir uma boa imagem em grandes aumentos. Ainda na coluna, a presença 

das bobinas promove a deflexão do feixe de elétrons primários no sentido horizontal e vertical 

sobre uma dada região da amostra. Toda a coluna deve estar sob vácuo durante a emissão do 

feixe de elétrons primários (MALISKA, 2004; MANNHEIMER, 2002).  

O MEV tem como principais características: obtenção de imagens de superfícies 

polidas ou rugosas, com grande profundidade de campo e alta resolução; fácil interpretação 

das imagens, com aparência tridimensional; aquisição de sinal digital, possibilitando 

processamento dos sinais, e manipulação e processamento das imagens; microanálise de 

elementos, através de EDS (MANNHEIMER, 2002). 

Em processos de corrosão, as imagens obtidas através de MEV geralmente são 

utilizadas para avaliar a morfologia do processo de corrosão da superfície de materiais. O 

estudo do MEV em relação à corrosão microbiologicamente influenciada (CMI) torna-se 

significativo, devido à possibilidade de visualizar, através das imagens, micro-organismos e a 

estrutura dos biofilmes formados (VIEIRA, 2013). 

San et al. (2012) estudaram o processo de CMI em liga de NiZn na presença da 

bactéria Delftia acidovorans. A morfologia do biofilme e os produtos de corrosão na 

superfície metálica foram analisados, através das imagens de MEV e análises de EDS. Os 

resultados mostraram adesão bacteriana sobre a superfície da liga. Após remoção do biofilme 

foram identificados pontos de corrosão localizada. 

Queiroz (2011), através de micrografias dos corpos de prova nos solos argiloso e 

arenoso, obtidas por MEV, observou a presença de uma grande quantidade de material 

polimérico, distribuído de forma irregular nas superfícies dos corpos de prova de aço carbono, 
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não sendo possível visualizar células microbianas, possivelmente devido à grande quantidade 

de areia e argila aderida à superfície. 

Pardo et al. (2008) observaram, através das análises de MEV e EDS, que a presença de 

Mn na composição da liga de aço inoxidável pode proporcionar condições favoráveis para 

processos de corrosão localizada por pite, devido à presença de inclusões de MnS, 

principalmente na presença de um meio contendo cloretos, que torna o meio mais agressivo. 

As análises de EDS apresentaram percentual de Al e óxidos ricos em Si. 

Liu et al. (2007) utilizaram o MEV para obter imagens da superfície de corpos de 

prova de duas diferentes ligas Al-6Mg-Zr e Al-6Mg-Zr-Sc. Ao estudarem a ação da CMI nos 

corpos de prova expostos a um meio corrosivo contendo BRS observaram, através da análise 

de MEV, a presença de corrosão localizada, sendo visualizados pites na superfície das duas 

ligas. 

De acordo com Beech (2004), a avaliação qualitativa dos biofilmes aderidos à 

superfície metálica geralmente é realizada através da microscopia eletrônica de varredura, que 

fornece informações sobre a morfologia de células microbianas, a distribuição microbiana das 

colônias na superfície, a presença de MPE e a natureza de produtos de corrosão (cristalina ou 

amorfa). Além de revelar o tipo de ataque e as alterações da microestrutura do metal, após 

remoção do biofilme. 

Portanto, a análise de microscopia eletrônica de varredura tem como objetivo a 

observação e análise microestrutural e microanálise química de objetos sólidos. Dessa forma, 

o uso em conjunto do MEV com o EDS é de grande importância na caracterização de 

materiais, visto que, enquanto o MEV proporciona nítidas imagens, o EDS permite a imediata 

identificação dos elementos químicos. Assim, é possível mapear a distribuição de elementos 

químicos por minerais, gerando mapas composicionais de elementos desejados (MALISKA, 

2004). 

 

2.4.3 Topografia e Rugosidade 

 

O Confocal laser é um microscópio utilizado para aumentar o contraste da imagem 

microscópica e construir imagens tridimensionais. Através do ajuste do orifício de abertura 

(pinhole), pode aumentar ou reduzir a profundidade de campo, para permitir uma boa 

definição da imagem, mesmo em amostras mais espessas que o plano focal, ou seja, quanto 

menor for o pinhole, menor será a área visível no plano focal e, maior será a intensidade da 
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luz por área unitária, consequentemente, maior será a profundidade de campo, que é a porção 

ou altura (Z) visível da amostra (NOVASKI, 2011).  

Na usinagem de peças pelas máquinas-ferramenta, devido às inexatidões das 

máquinas, surgem desvios de fabricação nas peças, tais como às que ocorrem devido à falta de 

rigidez, dispositivo de fixação, desgaste de ferramenta, dentre outros. Esses desvios devem ser 

limitados e enquadrados em tolerâncias geométricas. Dentre a classificação dos desvios 

existem os microgeométricos, que correspondem à rugosidade da superfície, de acordo com a 

norma ABNT NBR ISO 4287 (2002).  

A rugosidade ou textura primária é um conjunto de desvios microgeométricos, 

caracterizado pelas pequenas saliências e reentrâncias presentes em uma superfície, devido à 

formação de sulcos ou marcas deixadas pela ferramenta que atuou sobre a superfície da peça e 

se encontra superposta ao perfil de ondulação (ANDRADE, 2013). 

“A ondulação ou textura secundária é um conjunto de irregularidades repetidas em 

ondas de comprimento bem maior que sua amplitude, que surgem por imprecisões de 

movimentos dos equipamentos” (NOVASKI, 2011). 

 Muitas técnicas de caracterização, como as mencionadas anteriormente, dão uma ideia 

quantitativa sobre a superfície, porém, informações mais diretas podem ser obtidas pela 

textura superficial. Observa-se que a compreensão clara de uma superfície é mais bem 

elaborada através de uma análise topográfica 3D. Todavia, as desvantagens da medição em 

análise 3D são o tempo necessário para realização das medidas e o custo dos equipamentos 

(STOUT et al., 2000). 

Durante a medição da rugosidade, o Confocal laser mostra o perfil total da peça 

composto da forma, da rugosidade e das ondulações, que através de filtros, separam-se os 

desvios de forma dos desvios de rugosidade. O “cut-off” é o comprimento de onda do filtro, 

que determina o que deve ser considerado como rugosidade e o que deve ser considerado 

como ondulação. Em termos de frequência, os sinais de baixa frequência caracterizam as 

ondulações e os de alta frequência caracterizam a rugosidade. Portanto, os filtros devem 

deixar passar os sinais de alta frequência e consequente baixo comprimento de onda, uma vez 

que são inversamente proporcionais. A Figura 2 mostra os perfis de rugosidade (NOVASKI, 

2011). 
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Figura 2. Perfis de Rugosidade. 

  

FONTE: Novaski (2011). 

 

Essa capacidade de separar os perfis de rugosidade e de ondulação de uma superfície, 

através de um filtro, ocorre através da determinação do “cut-off”, que está relacionado com o 

valor da rugosidade, de acordo com a Tabela 1. (MUMMERY, 1992; NOVASKI, 2011).  

 

Tabela 1. Determinação do comprimento de onda de rugosidade (―cut-off”), de acordo com a 

medição do Ra. 

Ra (µm) “cut-off” (mm) Percurso de medição - lm (mm) 

0,006 < Ra ≤ 0,02 0,08 0,4 

0,02 < Ra ≤ 0,1 0,25 1,25 

0,1 < Ra ≤ 2 0,8 4 

2 < Ra ≤ 10 2,5 12,5 

10 < Ra ≤ 80 8 40 

FONTE: ABNT NBR ISO 4288 (2008). 

 

Na análise dos efeitos topográficos e da rugosidade, têm-se valores representativos da 

média aritmética de rugosidade superficial (Rsa), que considera toda a superfície; e da média 

aritmética de rugosidade (Ra), que considera apenas um perfil da superfície. Na análise 3D, 

apresentam-se picos e vales reais de uma superfície, cujos parâmetros 3D são obtidos através 

de um plano de referência utilizado para caracterizar as superfícies, chamado de “plano 

médio”, cujos parâmetros são avaliados dentro de uma área de amostragem, em vez de uma 

linha de amostragem, que neste caso, trata-se da análise do perfil da superfície (HILBERT et 

al., 2003; STOUT et al., 2000).  
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As rugosidades Rsa e Ra correspondem à média aritmética dos valores absolutos das 

ordenadas de afastamento dos pontos do perfil de rugosidade, em relação à linha média, da 

superfície (lm x lm) ou dentro do percurso de medição (lm), ou seja, corresponde à média das 

áreas acima da linha média de todos os valores da superfície e do perfil de rugosidade 

(CHARACKLIS e MARSHALL, 1990; NOVASKI, 2011).  

A média aritmética de rugosidade superficial (Rsa) e a média aritmética de rugosidade 

(Ra), seguem as normas ISO 25178 (2012) e ABNT NBR ISO 4287 (2002), respectivamente. 

De acordo com essas normas, para realizar uma medição através do método de amostragem é 

necessário ter no mínimo comprimento de medição igual a cinco vezes o comprimento de 

onda.  

A medição de uma rugosidade deve ser efetuada através de alguns parâmetros. O 

comprimento de amostragem, por exemplo, que é o próprio “cut-off”, é considerado como 

sendo um quinto do percurso de medição (lm), cujo comprimento deve conter todos os 

elementos representativos da rugosidade e excluir aqueles inerentes à ondulação. Dessa 

forma, a rugosidade será isolada da ondulação, sem que haja interferências nos resultados da 

medição de rugosidade (NOVASKI, 2011). 

A topografia de uma superfície tridimensional apresenta características importantes, 

onde é possível quantificar o tipo de corrosão em termos de tamanho, forma e volume. 

Através da análise, parâmetros como Ra, Rq e Rz, são resultados de uma interseção de um 

plano vertical com uma superfície medida, que caracterizam perfis dessa superfície 

(HILBERT et al., 2003; STOUT et al., 2000).  

A definição para média aritmética de rugosidade (Ra), já foi citada anteriormente. Em 

relação ao parâmetro Rq, este corresponde ao desvio médio quadrático do perfil; e quanto ao 

Rz, este parâmetro corresponde à rugosidade total, que é a média aritmética dos 5 valores da 

rugosidade parcial (Zi), que é a soma dos valores absolutos das ordens dos pontos de maior 

afastamento, acima e abaixo da linha média, existentes dentro de um comprimento de 

amostragem (le), ou seja, corresponde à altura entre os pontos máximo (pico mais alto) e 

mínimo (vale mais profundo) dentro do comprimento de amostragem (NOVASKI, 2011). 

Nesse estudo de topografia e rugosidade, levam-se em consideração as condições 

morfológicas da superfície, devido aos efeitos do acabamento superficial, que vem sendo 

correlacionada com a resistência à corrosão. As superfícies dos materiais possuem 

irregularidades provenientes do processo de fabricação e apesar da existência dessas 

irregularidades, antes mesmo do processo de corrosão, uma análise da superfície, para 
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identificar a morfologia de corrosão, mostrará que houve mudanças quanto ao aspecto visual 

da topografia (Moayed et al., 2003).  

 A avaliação da topografia dos materiais está relacionada com o processo pelo qual a 

superfície foi submetida (PAGNIN, 2008). Para Landolt (2007), por exemplo, a utilização de 

ferramentas de corte pode ocasionar em uma deformação plástica na superfície do metal, que 

geralmente resulta em uma rugosidade elevada, a depender dos processos de fabricação e das 

propriedades do material.  

Quando uma superfície metálica passa pelo processo de polimento diminui a 

rugosidade da superfície e, consequentemente, torna-se mais resistente ao processo de 

corrosão do que superfícies com rugosidade mais elevada, como, por exemplo, superfícies que 

passaram pelo processo de usinagem e de jateamento (LANDOLT, 2007; PAGNIN, 2008, 

ANDRADE, 2013).  

De acordo com Lopes (2005), a rugosidade superficial possui um importante efeito na 

formação e aderência de produtos de corrosão e na adesão microbiana, favorecendo a 

formação de biofilme e seu desenvolvimento em superfícies metálicas. 

Alguns pesquisadores relataram que a rugosidade superficial é um dos fatores que 

pode influenciar a adesão microbiana em superfícies metálicas, pois pode induzir o transporte 

de massa e a colonização microbiana em razão de alguns fatores como aumento da área 

disponível para adsorção e as interações entre o substrato e suas vizinhanças (CHARACKLIS 

e MARSHALL, 1990; PAGNIN, 2008; ANDRADE, 2013). 

Gravalos et al. (2010) em suas pesquisas sobre a influência da rugosidade na 

resistência à corrosão, observaram que uma superfície com acabamento mais liso reduz o 

potencial para a formação de pites. No entanto, à medida que aumenta a rugosidade Ra 

aumenta a concentração de pites por unidade de área e consequentemente aumenta a perda de 

massa.    

A formação e o desenvolvimento de biofilmes influenciados, entre outros fatores, pela 

ação bacteriana, levam a uma pesquisa mais profunda, que envolve as propriedades da 

superfície metálica, tais como a topografia e a rugosidade da superfície de materiais utilizados 

na fabricação de tanques de armazenamento de combustíveis. O efeito do acabamento na 

superfície é um parâmetro que vem sendo amplamente discutido como sendo responsável por 

influenciar a adesão microbiana e, consequentemente, a corrosão da superfície metálica 

(HILBERT et al., 2003).  
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2.4.4 Difratômetro de Raio-X (DRX) 

 

Uma das principais técnicas de caracterização microestrutural de materiais cristalinos 

é a Difração de Raio-X (DRX). Esta técnica é aplicada em engenharia e ciências de materiais, 

engenharia metalúrgica, química e de minas, dentre outros. Além de permitir a identificação 

das fases cristalinas que compõem um material, fornece informações sobre a natureza e os 

parâmetros estruturais do cristal desta fase (BONADIO et al., 2011). 

Esta microanálise consiste na medição de raios-X característicos emitidos de uma 

região microscópica da amostra, bombardeada por um feixe de elétrons. As linhas de raios-X 

característicos são específicas do número atômico da amostra e, o seu comprimento de onda 

ou sua energia podem ser utilizados para identificar o elemento que está emitindo a radiação 

(DEDAVID et al., 2007). 

As condições necessárias para que ocorra a difração de raio-X (interferência 

construtiva ou numa mesma fase), levando-se em consideração dois ou mais planos de uma 

estrutura cristalina, vão depender da diferença de caminho percorrido pelos raio-X e o 

comprimento de onda da radiação incidente. Esta condição é expressa pela Lei de Bragg, 

como mostra a Eq. (1) a seguir (BONADIO et al., 2011): 

 

                                                                                                                        (1) 

 

Onde:  

 n corresponde a um número inteiro (ordem de difração); 

 λ corresponde ao comprimento de onda da radiação incidente; 

 d é a distância interplanar para o conjunto de planos hkl (índices de Miller) da 

estrutura cristalina; 

 θ é o ângulo de incidência de raios-X, medido entre o feixe incidente e os planos 

cristalinos. 

 

Além de outros fatores, a intensidade difratada depende do número de elétrons no 

átomo, o qual é distribuído no espaço, de tal forma que os vários planos de uma estrutura 

cristalina possuem diferentes densidades de átomos ou elétrons. Isto faz com que as 

intensidades difratadas sejam distintas para os diversos planos cristalinos (DEDAVID et al., 

2007). 
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Para a identificação de um composto cristalino as informações mais importantes são as 

distâncias interplanares e as intensidades difratadas normalizadas e relativas a 100%, para os 

vários planos (hkl) que difratam construtivamente os raios-X (MANSUR et al., 2012). 

Para a identificação de fases cristalinas, um banco de dados contendo informações 

cristalográficas básicas e algumas propriedades físicas de compostos cristalinos é mantido 

atualizado pelo International Center for Difraction Data – ICDD (DEDAVID et al., 2007).  

Informações referentes a mais de 70 000 compostos cristalinos estão disponíveis, tais 

como, a posição dos picos, de acordo a distância interplanar e a intensidade dos picos, cujas 

identificações são realizadas por comparações entre os resultados obtidos nas análises de 

DRX e as cartas de identificação. É importante ressaltar que a dificuldade de identificação de 

um composto aumenta progressivamente com a elevação do número de fases cristalinas 

presentes na amostra (MANSUR et al., 2012). 

Beech (2004), ao analisar processos de corrosão em materiais, observou que, através 

de análises de DRX é possível avaliar os compostos microbiológicos e depósitos de produtos 

de corrosão nas superfícies metálicas. Dessa forma, obtêm-se informações necessárias para as 

reações eletroquímicas, envolvidas nas fases constituintes nos produtos de corrosão, que 

influenciam na deterioração do metal. 
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CAPÍTULO III 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo descreve os materiais e metodologias utilizados durante a pesquisa, cujos 

tópicos apresentam o tipo de aço, os fluidos que foram utilizados, a montagem dos sistemas 

estáticos para ensaios de imersão, os procedimentos utilizados para a remoção dos fluidos e 

dos corpos de prova nos seus respectivos reatores e as técnicas de contagem em placa e pelo 

número mais provável. As análises foram realizadas através da caracterização físico-química 

da água e do óleo Diesel S10; das técnicas para a quantificação microbiológica; da perda de 

massa, para obtenção da taxa de corrosão e da caracterização de materiais.  

A Tabela 2 apresenta de forma sucinta todas as caracterizações e as quantificações 

realizadas, ao longo de 90 dias.  

 

Tabela 2. Resumo das análises realizadas ao longo de 90 dias. 

Caracterização físico-química  

(água) 

 

Íons cloreto 

Ferro total 

Sulfatos 

Caracterização físico-química 

(Diesel) 

Aspecto e cor 

Cor ASTM 

Massa específica 

Destilação atmosférica 

Teor de água 

Teor de biodiesel 

Teor de enxofre total 

Ponto de fulgor de vaso fechado 

Índice de cetano 

Corrosividade ao cobre 

Quantificação 

microbiológica 

(água, biofilme, 

resíduo e diesel) 

Aeróbios 

Aeróbios totais 

Aeróbios produtores de ácidos 

Fungos 

Bactérias precipitantes do ferro 

Anaeróbios 
Anaeróbios totais 

Anaeróbios produtores de ácidos 

Bactérias redutoras de sulfato 

Caracterização de Materiais 

Taxa de Corrosão 
MO 

MEV e EDS 
Topografia e Rugosidade 

DRX 
FONTE: Autora 
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3.1 PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se o aço carbono ASTM A283, que 

seguiu a Norma ASTM A283 − 13. Este aço é usualmente empregado na fabricação de 

tanques e foi usado nos sistemas de imersão para obter comportamento semelhante ao que 

ocorre nos tanques de armazenamento de combustível, devido a uma provável contaminação 

com água doce, verificando quais as possíveis consequências para o diesel e para a estrutura 

metálica. 

Corpos de prova retangulares em aço ASTM A283, foram confeccionados com 

dimensões de (30x10x3) mm e com furo de 6 mm de diâmetro. Isto equivale a uma área 

exposta de aproximadamente 840 mm
2 

em contanto com os fluidos estáticos. Os corpos de 

prova foram submetidos ao ensaio de imersão contínua, em sistemas contendo Diesel S10 e 

água doce. A Figura 3 exibe os corpos de prova utilizados.  

 

Figura 3. Corpos de prova utilizados para imersão em sistema bifásico. 

 
FONTE: Autora 

 

Para a caracterização da liga metálica foi realizada a análise química quantitativa, na 

Indústria de Fundição SIMISA, em Pernambuco. Os resultados estão mostrados na Tabela 3 e 

indicam que o material apresenta composição compatível com a do aço carbono ASTM A283. 

 

Tabela 3. Análise química do corpo de prova. 

Elemento C Mn Si P Cr Ni Cu Al V W Ti Nb Fe 

Comp. % 0,14 0,93 0,01 0,021 0,01 0,01 0,01 0,042 0,001 0,003 0,001 0,003 Balanço 

FONTE: Autora 
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Para a avaliação do processo de corrosão e biocorrosão foram realizados ensaios de 

imersão contínua, ao longo de 90 dias, em sistemas de quatro reatores, dos quais, três 

continham as mesmas proporções de diesel e água e um reator continha 100% de diesel. 

Inicialmente, antes dos processos de imersão, as peças passaram pelo processo de 

jateamento, com a finalidade de obter uma superfície que causasse melhor efeito de aderência 

para o biofilme e os produtos de corrosão, com o intuito de conseguir o maior número de 

informações, de acordo com o tempo de estudo. As informações necessárias para a escolha da 

superfície foram baseadas em fundamentações teóricas (item 2.4.3).  

Foram utilizados 24 corpos de prova, jateados com microesferas de vidro, cuja pressão 

de jateamento pode ser obtida através de um manômetro, com valor de 600 kPa. Essas peças 

foram jateadas no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco.  

Todos os corpos de prova jateados foram identificados com o auxílio de um gravador, 

da marca Dremel e modelo 290-55. Posteriormente, passaram por um processo de limpeza ou 

desengraxamento, ficando 5s em álcool isopropílico e 5s em acetona, de acordo com a Norma 

G1-03 (2011). Após o processo de limpeza, todos os corpos de prova passaram pelo processo 

de medição da massa, em balança analítica de marca SHIMADZU e modelo AY220, para 

futuramente ter acesso à perda de massa em função da massa inicial e final. 

As peças foram divididas, para serem analisadas de acordo com as caracterizações de 

materiais nas superfícies, antes e após o processo de limpeza, e as quantificações 

microbiológicas, através dos produtos aderidos às superfícies metálicas. 

As caracterizações de materiais foram: Microscopia Ótica (MO), Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), topografia e 

rugosidade da superfície e Difração de Raio–X (DRX).  

Antes do processo de imersão, essas caracterizações foram obtidas para analisar as 

imagens das superfícies metálicas, usadas como imagem padrão e compará-las com as 

imagens obtidas ao longo de 90 dias.  

As mudanças foram verificadas em função da formação de biofilmes, e de acordo com 

as formas de corrosão na superfície do aço ASTM A283 jateado, imerso em água doce e 

Diesel S10, nos tempos: 0, 30, 60 e 90 dias. Ao longo desse mesmo período, obteve-se a taxa 

de corrosão. 

Quanto às análises microbiológicas, foram quantificados os micro-organismos 

aderidos à superfície do aço carbono, através dos principais grupos microbianos sésseis: 

bactérias aeróbias totais, bactérias aeróbias produtoras de ácidos, fungos, bactérias 
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precipitantes de ferro, bactérias anaeróbias totais, bactérias anaeróbias produtoras de ácidos e 

bactérias redutoras de sulfato. 

 

3.2 FLUIDOS INVESTIGADOS 

 

As amostras de água doce coletadas foram provenientes da Companhia Pernambucana 

de Saneamento (COMPESA), que é a empresa responsável pelo abastecimento de água 

tratada na maioria dos municípios de Pernambuco.  

O diesel utilizado nesse trabalho corresponde ao Diesel S10 disponível e 

comercializado no Brasil recentemente. 

A água doce e o Diesel S10 foram transferidos para três reatores. A água foi utilizada 

para simular uma possível contaminação no Diesel S10, para acelerar o processo de corrosão 

na superfície metálica.  

Fez-se necessário uma comparação com um sistema contendo apenas óleo Diesel S10, 

para obter mais informações sobre a biodegradação do combustível, quando em contato com a 

água ou não. Além de verificar o comportamento do processo de formação de biofilme e dos 

produtos de corrosão na superfície metálica, devido às interações entre os fluidos. 

A água e o óleo Diesel S10 utilizados nesse trabalho foram submetidos às 

caracterizações físico-químicas e às análises para a quantificação das bactérias planctônicas 

presentes na água e no combustível.  

 

3.2.1 Caracterização físico-química da água doce e do Diesel S10 

 

A caracterização físico-química da água foi realizada apenas no tempo inicial e após 

90 dias de experimento. Foram monitoradas as concentrações de cloreto, ferro e sulfato 

presentes na água, visando correlacionar com a corrosividade do meio.  

Quanto às caracterizações físico-químicas do óleo Diesel S10, estas foram realizadas 

antes do processo de imersão e durante 30, 60 e 90 dias de experimento. Com o intuito de 

obter informações quanto à biodegradação do combustível foram obtidos os seguintes 

parâmetros: cor e aspecto, cor ASTM, massa específica, destilação atmosférica, teor de água, 

teor de biodiesel, teor de enxofre total, ponto de fulgor, índice de cetano e corrosividade ao 

cobre.  
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3.2.2 Quantificação microbiológica da água doce e do Diesel S10 

 

A análise microbiológica da água doce e do Diesel S10 foi efetivada para a 

quantificação dos principais grupos microbianos planctônicos: bactérias aeróbias totais, 

bactérias aeróbias produtoras de ácidos, fungos, bactérias precipitantes do ferro, bactérias 

anaeróbias totais, bactérias anaeróbias produtoras de ácidos e bactérias redutoras de sulfato. 

Fez-se o monitoramento desta análise nos seguintes tempos: 0, 30, 60 e 90 dias. 

 

3.3 SISTEMAS ESTÁTICOS  

 

 Quatro reatores de vidro foram fabricados, cujas dimensões foram de (25x20x20) cm, 

todos com capacidade para 10L. As tampas dos reatores apresentavam barreiras internas, para 

não escorregarem e quatro furos. Destes, três foram utilizados como suporte para os corpos de 

prova e apenas um serviu para retirar alíquotas dos fluidos, para as análises laboratoriais, sem 

que houvesse manuseio das peças, uma vez que estas se encontravam fixas no suporte da 

tampa.  

 

3.3.1 Ensaio de imersão 

 

Os ensaios de imersão contínua foram realizados para os corpos de prova de aço 

carbono ASTM A283, ao longo de 90 dias, em um sistema estático contendo Diesel S10 e 

água doce.  

A Figura 4 apresenta fotografias dos reatores contendo os corpos de prova jateados em 

aço carbono ASTM A283. Os Reatores 1, 2 e 3, que correspondem às Figuras 4 (A, B, C), 

respectivamente, compõem o sistema bifásico, contendo água doce e óleo Diesel S10 nas 

proporções de 1:1 (v/v), ou seja, 4L de água e 4L de óleo, diferentemente do Reator 4 (Figura 

4 (D)), que contem 100% de óleo Diesel S10.  

Em cada reator foram colocados seis corpos de prova jateados, totalizando 24, que 

estão dispostos na mesma altura, de tal maneira que metade de cada um ficou imerso em água 

e a outra metade em óleo Diesel S10, para o sistema bifásico, e continuaram dispostos na 

mesma altura para o sistema contendo o óleo puro.  

Os Reatores 1, 2 e 3 tiveram o tempo de experimento finalizado em 30, 60 e 90 dias, 

respectivamente. O Reator 4 também foi finalizado em 90 dias de imersão.  
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Figura 4. Reatores contendo corpos de prova jateados em aço A283, com 6 peças em cada reator (A) 

Reator 1; (B) Reator 2; (C) Reator 3 e (D) Reator 4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 
FONTE: Autora 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA REMOÇÃO DOS FLUIDOS, DOS CORPOS DE 

PROVA E DO RESÍDUO NOS REATORES 

 

Este item descreve todo o procedimento utilizado para remover os fluidos, os corpos 

de prova usados para o processo de imersão em sistema bifásico e o resíduo depositado no 

fundo do Reator 3. Observa-se todo o monitoramento realizado para as técnicas de limpeza 

das peças e fixação do biofilme, de acordo com as distribuições das mesmas, e suas 

respectivas análises microbiológicas, caracterizações físico-químicas e de materiais. 

  

REATOR 1 

REATOR 4 REATOR 3 

REATOR 2 
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3.4.1 Remoção dos Fluidos  

 

Inicialmente, foram retirados de cada reator, em seu tempo específico, alíquotas de 

diesel, com o auxílio de um dosador eletropneumático, desenvolvido durante o experimento. 

Com a obtenção do volume ideal de óleo Diesel S10 para as caracterizações físico-químicas e 

quantificações microbiológicas, retirou-se todo o conteúdo de combustível do reator, cujo 

volume em excesso foi armazenado em bombonas.  

Em seguida, amostras de água doce foram retiradas, também com o auxílio do dosador 

eletropneumático, que foi lavado com a própria água do reator, para posterior obtenção do 

volume ideal para as análises físico-químicas e microbiológicas. Ao final, retirou-se todo o 

conteúdo de água do reator.  

 

3.4.2 Remoção dos corpos de prova e do resíduo 

 

Os corpos de prova foram retirados de cada reator, com o auxílio de uma pinça estéril. 

A princípio, as peças que estavam nas posições 2, 3 e 4 foram dispostas em recipientes 

contendo 30 mL de solução redutora, onde a raspagem mecânica foi efetuada, com o auxílio 

de uma pinça e uma espátula estéreis, sendo toda a sua área assepticamente raspada para 

remoção total dos biofilmes formados sobre a superfície. O biofilme removido e 

acondicionado nos recipientes estéreis foi utilizado para a quantificação microbiológica, onde 

o preparo das diluições está disposto no item 3.5.4.   

Após raspagem mecânica, as peças dispostas nas posições 2, 3 e 4, de cada reator, 

foram utilizadas para realizar as seguintes análises, respectivamente: topografia e rugosidade; 

MO; MEV e EDS; além da obtenção da taxa de corrosão através da perda de massa de todos 

esses corpos de prova. 

As peças dispostas na posição 1 de cada reator foram utilizadas para realizar a análise 

de MEV sobre o biofilme aderido à superfície metálica. Quanto as peças dispostas nas 

posições 5 e 6 de cada reator, estas foram utilizadas para as análises de DRX. 

A Tabela 4 apresenta de forma resumida as distribuições dos corpos de prova e suas 

respectivas análises. 
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Tabela 4. Distribuição dos corpos de prova e suas respectivas análises.(*) 

 Reator 1 Reator 2 Reator 3 Reator 4 Análise 

Posição 1 1.1 1.2 1.3 1.4 MEV microbiológico 

Posição 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Topografia e rugosidade 

MO / MEV e EDS 

Microbiologia / taxa de corrosão 

Posição 3 3.1 3.2 3.3 3.4 

Posição 4 4.1 4.2 4.3 4.4 

Posição 5 5.1 5.2 5.3 5.4 
DRX 

Posição 6 6.1 6.2 6.3 6.4 

 (*) 1.1 significa posição 1 do Reator 1, que equivale a todas as identificações. 

FONTE: Autora  

 

Ao final de 90 dias de experimento, foi removido o resíduo depositado no fundo do 

Reator 3, para obter uma quantidade suficiente para realização das análises microbiológicas. 

Realizou-se a raspagem do resíduo precipitado com o auxílio de uma espátula estéril. A 

porção do resíduo foi colocada em 30 ml de solução redutora. 

A Figura 5 expõe um esquema para melhor entendimento da retirada das peças e dos 

fluidos para a realização das análises microbiológicas. 

 

Figura 5. Esquema para remoção dos fluidos e das peças. 

 

 

 

 

 

FONTE: Autora 

 

3.4.3 Técnicas de limpeza para as peças 

 

Após a raspagem mecânica, cada corpo de prova foi transferido para uma placa de 

Petri e passaram pela decapagem ácida, ficando 10 segundos em solução ácida, depois em 

álcool isopropílico e por último em acetona. Os corpos de prova foram transferidos para um 

Corpos de prova em placas 

de Petri 

Corpos de prova imersos em solução redutora 

Diesel S10 

Dosador eletropneumático 

Água doce 

Reator 
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dessecador e mantidos, sob vácuo, por 5 minutos. Após 24h foi efetuada a pesagem ao décimo 

milésimo de grama a fim de averiguar a variação da massa para obter a taxa de corrosão.  

 

3.4.4 Técnicas para fixação 

 

Os corpos de prova utilizados para realizar as análises de MEV microbiológico e DRX 

sobre o biofilme formado na superfície do aço carbono ASTM A283, foram imersos em 

solução de glutaraldeído 5% em cacodilato, durante 24h. Posteriormente, para finalizar o 

processo de fixação, passaram por 3 banhos de 10 minutos cada, em cacodilato 0,1M, para em 

seguida, serem desidratados em álcool etílico, nas proporções de 30 a 100% (v), ficando 5 

minutos em cada banho (PENNA et al., 2002). Ao término, foram colocados em placas de 

Petri e no dessecador à vácuo, durante 5 minutos. Aqueles que foram utilizados para análise 

em MEV microbiológico foram metalizados com ouro (15 nm de espessura).  

 

3.5 TÉCNICAS BÁSICAS DE CONTAGEM DE MICRO-ORGANISMOS EM PLACA 

E PELO NÚMERO MAIS PROVÁVEL (NMP) 

 

Foram adotados dois procedimentos para a quantificação dos micro-organismos: a 

contagem padrão em placas, através das Unidade Formadora de Colônias (UFC), para os 

aeróbios; e a contagem do Número Mais Provável (NMP), para os anaeróbios (SILVA et al., 

2007). 

 

3.5.1 Unidade Formadora de Colônias (UFC) 

 

Como as células microbianas podem ocorrer em agrupamentos, não foi possível 

estabelecer uma relação direta entre o número de colônias e o número de células. Então, a 

correlação foi realizada entre o número de colônias e o número de Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC). 

Sendo assim, a contagem padrão em placas foi utilizada para quantificação dos 

seguintes grupos microbianos: bactérias aeróbias totais, fungos (bolores e leveduras) e 

bactérias precipitantes do ferro.  
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3.5.2 Número Mais Provável (NMP) 

 

A técnica do número mais provável por ser um método de análise quantitativo, foi 

possível determinar o NMP dos micro-organismos alvo na amostra. Isso pode ocorrer através 

da inoculação de alíquotas em uma série de tubos, os quais continham um meio de cultura 

líquido, adequado ao seu crescimento. 

A contagem pelo número mais provável foi utilizada para quantificação dos seguintes 

grupos microbianos: bactérias aeróbias produtoras de ácidos, bactérias anaeróbias produtoras 

de ácidos, bactérias anaeróbias totais e bactérias redutoras de sulfato. 

 

3.5.3 Homogeneização da amostra e retirada da unidade analítica 

 

A unidade analítica é a quantidade de material retirado da amostra para ser utilizada na 

realização dos ensaios. Essa quantidade foi retirada somente quando houve completa 

homogeneização do conteúdo da amostra, para garantir que a porção removida fosse 

representativa de todo o material. 

 

3.5.4 Preparo das diluições 

 

A unidade analítica do diesel e da água, a suspensão celular obtida a partir da 

raspagem dos corpos de prova e o resíduo depositado no fundo do reator foram 

convenientemente diluídos em diluições decimais de 10
-1

 até 10
-10

, em solução redutora e 

solução salina (0,85%) para quantificação de bactérias anaeróbias e aeróbias, respectivamente, 

para que houvesse a inoculação no meio de cultura.  

 

3.5.5 Inoculação 

 

 Antes de iniciar o procedimento de inoculação foi necessário identificar todos os tubos 

e placas a serem inoculados, com o código da amostra, a diluição e a sigla do meio de cultura 

contido. Os meios de cultura foram fundidos em banho com água fervente até obter a fusão do 

ágar, sendo resfriados em água fria. Para manter a temperatura de 44 a 45 °C foram mantidos 

em banhos com temperatura controlada. 

 A inoculação foi realizada em vários ensaios simultaneamente, em uma cabine 

biológica, da marca Airstream, modelo Esco class II BSC, para manter condições assépticas.  
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 Após obter as alíquotas das amostras de diesel, de água, de biofilme e de resíduo 

realizou-se o procedimento de diluição e inoculação para o desenvolvimento dos micro-

organismos aeróbios e anaeróbios. Apenas 1mL de unidade analítica de cada tipo de amostra 

foi utilizada, separadamente, para ser inoculada na primeira diluição, que continha a solução 

salina (usada para os micro-organismos aeróbios) ou a solução redutora (usada para os micro-

organismos anaeróbios). 

  A partir da primeira diluição foi retirado 1 mL para ser inoculado na diluição 

subsequente, até a última diluição, de onde se retirou 1 mL para ser inoculado na placa de 

Petri ou no tubo de ensaio, onde havia o meio de cultura para os aeróbios; ou retirou-se 1 mL 

da última diluição para ser inoculada nos tubos de caldo de cultura para os anaeróbios. Este 

último procedimento foi feito em triplicata, cuja inoculação foi realizada no sentido da última 

diluição para a primeira.  

Após a inoculação e de acordo com o tempo estimado para contagem das bactérias e 

dos fungos, pode-se observar que para cada grupo microbiológico houve uma alteração no 

meio.  

A seguir, encontram-se as imagens fotográficas que mostraram as possíveis variações 

para a identificação dos micro-organismos pela contagem do número mais provável. Esta 

técnica foi utilizada para quantificar os seguintes grupos microbianos:  

 

 Bactérias aeróbias produtoras de ácidos, cuja coloração de referência, também 

conhecida como branco, foi a cor vermelha e após alteração no meio indicou a 

confirmação do crescimento do micro-organismo, pois a coloração ficou amarelada 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Tubos de ensaio. (A) representa o controle; (B) tubo confirmado das bactérias aeróbias 

produtoras de ácidos. 

 
FONTE: Autora 

 

(B) (A) 
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 Bactérias anaeróbias produtoras de ácidos, que também tiveram mudança na sua 

coloração, cujo controle foi vermelho e a alteração no meio foi a presença da cor 

amarela (Figura 7). 

 

Figura 7. Tubos de penicilina. (A) representa o controle; (B) tubo confirmado das bactérias 

anaeróbias produtoras de ácidos. 

 

FONTE: Autora 

 

 Bactérias anaeróbias totais, que mudaram de amarelo escuro para amarelo mais claro, 

com formação de alguns sedimentos característicos do crescimento microbiano 

(Figura 8). 

 

Figura 8. (A) Tubo de penicilina representando o controle; (B) tubo confirmado das bactérias 

anaeróbias totais. 

 
FONTE: Autora 

 

 Bactérias redutoras de sulfato, cuja mudança na coloração foi a passagem de rosa para 

bege claro, que indicou a ausência de BRS no meio (Figura 9). Para que fosse de fato a 

bactéria redutora de sulfato era necessária a mudança para a formação de um 

precipitado preto. 

  

(A) (B) 

(A) (B) 
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Figura 9. (A) Tubo representativo do controle; (B) tubo confirmado de bactérias, que não são as 

BRS. 

  
FONTE: Autora 

 

A Figura 10 mostra as possíveis variações para a identificação dos micro-organismos 

pela contagem padrão em placas. Esta técnica foi utilizada para quantificar os seguintes 

grupos microbianos: bactérias aeróbias totais, fungos e bactérias precipitantes do ferro.  

 

Figura 10. Identificação dos micro-organismos pela contagem padrão em placas. (A) Bactérias 

precipitantes do ferro; (B) Fungos. 

  

(A) (B)  
FONTE: Autora 

 

3.6 CARACTERIZAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS PARA QUALIDADE DO DIESEL S10 

 

Os experimentos foram executados de acordo com a determinação das características 

do diesel, mediante o emprego das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), das normas da American Society of Testing and Materials (ASTM), do Comitté 

Européen of Normalisation (CEN) ou International Organization for Standardization (ISO), 

recomendadas pela Resolução da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), n° 50 de 23.12.2013 – DOU 24.12.2013.  

(B) (A) 
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Os parâmetros em análise foram o aspecto e cor, cor ASTM, massa específica, 

destilação atmosférica, teor de água, teor de biodiesel, teor de enxofre total, ponto de fulgor e 

índice de cetano. Estas análises foram realizadas no Laboratório de Combustíveis – LAC, na 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Adicionalmente, foram realizados os ensaios 

de corrosividade ao cobre, que foram realizados no Laboratório de Combustíveis e Energia – 

COMPOLAB, na Universidade de Pernambuco - UPE. 

 

3.6.1 Aspecto e cor 

 

A análise da aparência do diesel foi realizada, de acordo com o método da NBR 

14954 - Combustível destilado – determinação da aparência. Este procedimento técnico 

descreve a determinação de aspecto e cor (inspeção visual), presença de água livre e seus 

contaminantes em óleo diesel. 

 

3.6.2 Cor ASTM 

 

 A cor ASTM do combustível foi analisada através do método NBR 14483 - Produtos 

de Petróleo – Determinação da cor – Método do colorímetro ASTM, para determinação da 

aparência de acordo com a norma ASTM D 1500 - Standard Test Method for ASTM Color of 

Petroleum Products (ASTM Color Scale). 

 

3.6.3  Massa específica  

 

A determinação da massa específica foi realizada através do método da ABNT NBR 

14065 - Destilados de petróleo e óleos viscosos – Determinação da massa específica e da 

densidade relativa pelo densímetro digital, de acordo com a norma ASTM D 4052 - Standard 

Test Method for Density and Relative Density of Liquids by digital density meter. 

 

3.6.4 Destilação Atmosférica  

 

A análise da destilação atmosférica foi realizada de acordo com o método da ABNT 

NBR 9619 – Destilação à pressão atmosférica, segundo a norma ASTM D 86 - Standard Test 

Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure. 
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3.6.5 Teor de água 

 

O diesel foi analisado para verificar a presença de contaminantes, de acordo com o 

método da NBR 11348 - Produtos líquidos de petróleo – Determinação do Teor de Água pelo 

Reagente de Karl Fischer, da marca Metrohm, modelo 831 KF, para verificar o teor de 

umidade presente nas amostras, de acordo com a norma ASTM D 6304 – Standard Test 

Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and additives by 

Coulometric Karl Fischer Titration.  

 

3.6.6 Teor de biodiesel 

 

O teor de biodiesel foi realizado, seguindo a norma EN 14078 - Liquid petroleum 

products - Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content in middle distillates - 

Infrared spectrometry method.  

Esta norma especifica um método de ensaio para a determinação do ácido graxo 

metílico ester (FAME), contido em combustível diesel, por espectrometria média de 

infravermelho. 

  

3.6.7 Teor de enxofre total 

 

Para a realização da análise do teor de enxofre seguiu a norma ASTM D 5453 - 

Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark 

Ignition engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence. 

 

3.6.8 Ponto de fulgor de vaso fechado 

 

Para a análise do ponto de fulgor de vaso fechado e de acordo com a volatilidade do 

combustível, seguiu-se o método ABNT NBR 14598 - Produtos de petróleo – Determinação 

do ponto de fulgor pelo aparelho de vaso fechado Pensky-Martens. Através deste 

equipamento, faz-se a determinação da menor temperatura, sob condições controladas, na 

qual há combustão dos vapores liberados pelo combustível, quando entram em contato com o 

oxigênio do ar.  

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2007/novembro/ranp%2035%20-%202007.xml
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 A metodologia utilizada para determinação do ponto de fulgor de vaso fechado 

automatizado foi procedida de acordo com a norma da ASTM D 93, Standard Test Method 

for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester. 

 

3.6.9 Índice de cetano 

 

A realização da análise do índice de cetano ocorreu através do método NBR 14759 - 

Combustíveis Destilados - Índice de Cetano calculado pela equação de quatro variáveis, 

seguindo a norma ASTM D 4737 - Standard Test Method for calculated Cetane Index by 

Four Variable Equation. 

Nota: a Resolução ANP n° 69, de 23.12.2014 – DOU 24.12.2014 excluiu a metodologia NBR 

14759. 

 

3.6.10  Corrosividade ao cobre  

 

A análise de corrosividade ao cobre seguiu o método ABNT NBR 14359 – Petróleo e 

produtos de petróleo – Determinação da corrosividade – método da lâmina de cobre, da marca 

Petrotest. Este é um procedimento que determina a corrosão que ocorre na lâmina de cobre, 

avaliando-se o grau relativo de corrosividade de um combustível.   

A Figura 11 mostra o modelo padrão para comparação da corrosividade ao cobre, que 

deve ser analisado através da cor da lâmina, comparando-a com as cores do modelo padrão. A 

cor mais parecida compreende ao resultado do grau de corrosividade do combustível quando 

entra em contato com o material metálico. Este grau de corrosividade cresce para a direita, 

sendo desde 1a até 4c, ou seja, do valor menos corrosivo para o mais corrosivo. 

Para este ensaio, adotou-se a norma ASTM D 130 - Standard Test Method for 

Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test. 

  

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2007/novembro/ranp%2035%20-%202007.xml
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Figura 11. Modelo padrão para comparação da corrosividade ao cobre. 

 

 FONTE: Autora 

 

3.7 QUANTIFICAÇÕES MICROBIOLÓGICAS 

 

Durante 30, 60 e 90 dias de imersão, o monitoramento dos micro-organismos 

planctônicos foi realizado na água doce e no óleo Diesel S10. Além da quantificação dos 

micro-organismos sésseis presentes no biofilme aderido à superfície metálica fez-se 

necessário quantificar os micro-organismos sésseis no resíduo depositado no fundo do reator, 

após 90 dias de imersão em sistema bifásico. 

Neste trabalho, os micro-organismos aeróbios e anaeróbios foram quantificados e os 

resultados foram expressos, respectivamente, em Unidade Formadora de Colônias (UFC) e 

em Número Mais Provável (NMP). 

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. Os micro-organismos anaeróbios foram acondicionados em frascos 

de penicilina, tampados e lacrados. Todos os tubos e meios foram autoclavados, em uma 

autoclave da marca Prismatec, modelo Autoclave Vertical CS, à pressão de 1atm e à 

temperatura de 121°C, por 15 minutos. Ao retirar os meios da autoclave, foi preciso agitá-los 

para homogeneização completa. 

 

 3.7.1 Produção dos diluentes para os meios de cultura aeróbios e anaeróbios 

 

Os micro-organismos aeróbios foram quantificados com a diluição em solução salina 

de 0,85% NaCl, enquanto que os anaeróbios foram quantificados em solução redutora.  
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A solução redutora foi preparada, pesando-se os reagentes, separadamente, em uma 

balança semianalítica da marca Shimadzu, modelo BL3200H. Após homogeneizar até 

completa dissolução, ajustou-se o pH para 7,2  0,2 com solução de NaOH 1N. A solução 

redutora foi purgada com N2, à vazão de 7 L/min, durante 20 minutos.  

Composição química da solução redutora em g/L: 0,124 de tioglicolato de sódio 

(C2H3NaO2S); 2,5 de extrato de levedura; 0,1 de ácido ascórbico (C6H8O6); 8,5 de cloreto de 

sódio (NaCl); além de 4 mL de resazurina (C12H6NNaO4) (0,025%). 

 

3.7.2 Quantificação de bactérias aeróbias totais 

 

As bactérias aeróbias totais foram quantificadas por contagem de Unidade Formadora 

de Colônias (UFC) em meio de cultura Plate Count Agar (PCA) desidratado (Merck, 

Darmstadt, Germany), empregando a técnica Pour Plate, após 48 horas de incubação a 35 ± 

1ºC, em incubadora arrefecida, da marca Panasonic, modelo MIR-254. Após 

homogeneização, ajustou-se o pH para 7,0  0,2.  

Composição química do meio de cultura PCA em g/L: 5,0 de peptona de caseína; 2,5 

de extrato de levedura; 1,0 de glicose e 14,0 de agar. 

 

3.7.3 Quantificação de bactérias aeróbias produtoras de ácidos 

 

As bactérias aeróbias produtoras de ácidos foram quantificadas pela técnica de 

Número Mais Provável (NMP), em meio caldo vermelho de fenol desidratado (Himedia, 

Mumbai, Índia), suplementado com 1% de sacarose, após 48h de incubação, à 35  1 °C. 

Após homogeneização, ajustou-se o pH para 7,4 ± 0,2.  

Composição química do meio caldo vermelho de fenol em g/L: 10,0 de peptona de 

proteose; 1,0 de extrato de carne; 5,0 de cloreto de sódio (NaCl) e 0,018 de Vermelho de 

fenol. 

 

3.7.4 Quantificação de fungos 

 

A quantificação de fungos foi realizada através da contagem em placa de Unidade 

Formadora de Colônias (UFC), pela técnica Pour Plate, em meio Sabouraud Dextrose Agar 

(Difco, Becton, USA), após 5 dias de incubação à 25 ± 1°C. Após homogeneização, ajustou-se 
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o pH para 5,6 ± 0,2. Os meios ao serem retirados da autoclave esfriaram à temperatura 

ambiente e foram armazenados sob refrigeração a 5°C (refrigerador farmacêutico, marca 

Panasonic, modelo MPR-514).  

Composição química do meio Sabouraud Dextrose Agar em g/L: 5,0 de hidrolisado 

péptico de tecido animal; 5,0 de hidrolisado pancreático de caseína; 40,0 de dextrose e 15,0 de 

agar. 

 

3.7.5 Quantificação de bactérias precipitantes do ferro 

 

As bactérias precipitantes do ferro foram quantificadas empregando a técnica Pour 

Plate, utilizando-se um meio, contendo citrato férrico amoniacal (Videla, 2002), após 15 dias 

de incubação, à 35 ± 1 ºC. Após homogeneização, ajustou-se o pH para 6,6 ± 0,1. Os meios ao 

serem retirados da autoclave foram armazenados à temperatura ambiente, de modo que 

ficassem em ambiente escuro.  

Composição química do meio para bactérias precipitantes do ferro em g/L: 0,5 de 

sulfato de amônio ((NH4)2.SO4); 0,5 de nitrato de sódio (NaNO3); 0,5 de potássio fosfato 

monobásico anidro (K2HPO4); 0,134 de cloreto de cálcio dihidratado (CaCl2.2H2O); 0,5 de 

sulfato de magnésio heptahidratado (MgSO4.7H2O); 10,0 de citrato férrico amoniacal e 15,0 

de agar. 

 

3.7.6 Quantificação de bactérias anaeróbias totais  

 

As bactérias anaeróbias totais foram quantificadas pela técnica de Número Mais 

Provável (NMP), em meio fluido tioglicolato de sódio (Himedia, Mumbai, Índia), purgado 

com N2, após 21 dias de incubação, à 35 ± 1ºC. Após homogeneização completa, ajustou-se o 

pH para 7,1 ± 0,2. Esta solução manteve-se aquecida através de uma chapa aquecedora, marca 

Quimis e modelo Q261-22, e sendo purgada com N2 por 20 minutos ou até alterar a coloração 

de rosa para bege. Após serem retirados da autoclave, os tubos foram esfriados e armazenados 

em temperatura ambiente.  

Composição química do meio fluido tioglicolato em g/L: 15,0 de hidrolisado 

pancreático de caseína; 5,0 de extrato de levedura; 5,5 dextrose (glicose); 2,5 cloreto de sódio 

(NaCl); 0,5 de L-Cistina; 0,5 de tioglicolato de sódio; 0,001 de resazurina sódio e 0,75 de 

agar. 
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3.7.7 Quantificação de bactérias anaeróbias produtoras de ácidos  

 

As bactérias anaeróbias produtoras de ácidos foram quantificadas pela técnica de 

Número Mais Provável (NMP), em meio caldo vermelho de fenol desidratado (Himedia, 

Mumbai, Índia), suplementado com 1% de sacarose, após 48h de incubação, à 35  1 °C. 

Após homogeneização, ajustou-se o pH para 7,4 ± 0,2 e o meio foi purgado com N2, durante 

20 minutos.  

A composição química do meio caldo vermelho de fenol já descrita no item 3.7.3. 

 

3.7.8 Quantificação de Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) 

 

As bactérias redutoras de sulfato (BRS) foram quantificadas pela técnica de NMP, em 

meio Postgate - E modificado (Postgate, 1984) purgado com N2, após 21 dias de incubação, à 

35 ± 1ºC. Após homogeneização, ajustou-se o pH para 7,8 ± 0,1. A solução foi purgada com 

N2, durante 20 minutos, modificando a coloração para rosa claro. 

Composição química do meio Postgate - E modificado em g/L: 0,5 de potássio fosfato 

monobásico anidro (KH2PO4); 1,0 de cloreto de amônio (NH4Cl); 1,6 de cloreto de magnésio 

hexahidratado (MgCl2.6H2O); 1,0 de sulfato de sódio anidro (Na2SO4); 1,0 de extrato de 

levedura; 0,1 de ácido ascórbico (C6H8O6); 1,9 de agar; 0,5 de sulfato ferroso (FeSO4.7H2O); 

além de 0,67g de cloreto de cálcio 2H2O (CaCl2.2H2O); 5 ml de lactato de sódio (C3H5NaO3) 

e 4 ml de resazurina (0,025%) (C12H6NNaO4). 

 

3.8 CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 

 

Os corpos de prova utilizados neste trabalho, fabricados em aço ASTM A283, foram 

avaliados quanto às caracterizações de materiais, as quais foram realizadas no tempo inicial e 

em 30, 60 e 90 dias.  

Obteve-se a taxa de corrosão através da perda de massa e as análises microscópicas 

foram analisadas para obter informações quanto à morfologia da superfície, às formas de 

corrosão na superfície do aço, nos diferentes tempos de estudo, além de identificar os 

compostos de corrosão e o quanto esses parâmetros influenciaram nas propriedades do metal.  

Todas as análises foram realizadas na superfície em contato com a água doce, com a 

interface e com o Diesel S10. 
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3.8.1 Taxa de Corrosão 

 

 Nos ensaios de imersão, os corpos de prova foram pesados antes do início do processo 

e ao longo dos períodos de 30, 60 e 90 dias.  

Os ensaios de perda de massa para obtenção da taxa de corrosão foram realizados após 

os corpos de prova serem submetidos a um tratamento de limpeza, de acordo com o item 

3.4.3. Deve-se ressaltar que as peças metálicas utilizadas para obtenção deste parâmetro foram 

as mesmas utilizadas para a quantificação dos micro-organismos no biofilme.  

 Os resultados obtidos para esses ensaios foram realizados em triplicata, para obtenção 

da taxa de corrosão média, de acordo com o tempo de imersão. 

As taxas de corrosão em (mm/ano) foram obtidas a partir da Eq. (2), de acordo com a 

norma G1-03 (2011): 

 

                   
     

       
 (2) 

 

onde:  

 K é uma constante de valor igual a 8,76x10
4
 mm/ano; 

 T é o tempo de exposição em horas; 

 A é a área da peça metálica em cm
2
; 

 W é a perda de massa em grama (peso inicial – peso final); 

 D é a densidade do aço A283, aproximadamente 8,7g/cm
3
. 

 

Para avaliar a perda de massa dos corpos de prova do aço carbono foi adotada a Norma 

NACE RP–07–75 (2005) que estabelece os níveis de corrosividade para o aço carbono, de 

acordo com a Tabela 5. 

 

Tabela 5. Classificação da Corrosividade 

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  

FONTE: Norma NACE-RP-07-75 (2005). 
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3.8.2 Microscopia Ótica (MO) 

 

Os corpos de prova após serem retirados dos ensaios de imersão em sistema bifásico e 

passarem pelos processos de limpeza (item 3.4.3), suas superfícies foram observadas através 

das análises em microscópio ótico (MO), marca OLYMPUS, modelo BX51M, para realizar o 

estudo da morfologia do processo corrosivo nos corpos de prova. Foram obtidas imagens da 

superfície metálica, com aumento de até 100 vezes. 

Com o uso dessa técnica foi possível observar degradações nas amostras, 

possibilitando conclusões quanto às formas de corrosão do material em estudo.  

 

3.8.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e análise de Espectroscopia de Energia 

Dispersiva (EDS) 

 

 Antes de iniciar os experimentos, os corpos de prova foram analisados quanto á sua 

microestrutura. As imagens foram feitas em MEV, em nível comparativo entre as peças, de 

acordo com o tempo de exposição em água doce e Diesel S10.  

Ao término dos experimentos em 30, 60 e 90 dias, obtiveram-se imagens da superfície 

metálica, após raspagem mecânica e decapagem ácida (item 3.4.3), e do biofilme, após 

tratamento químico e previamente metalizado com ouro (item 3.4.4), na superfície do aço 

ASTM A283. Analisaram-se os elementos químicos presentes no metal em estudo, através da 

Espectroscopia de Energia Dispersiva – EDS.  

As imagens foram realizadas em microscópio eletrônico de varredura, marca 

HITACHI, modelo TM3000. Foram obtidas imagens com ampliação de até 3000 X para a 

superfície metálica e de até 20 000 X para análise dos biofilmes formados. 

 

3.8.4 Topografia e Rugosidade 

 

Para a determinação das rugosidades da superfície dos corpos de prova, utilizou-se o 

método dos perfis, cujas análises topografias, em modelos 3D, estão relacionadas à superfície 

como um todo. Foram realizadas análises de acordo com a norma ABNT NBR ISO 4287 

(2002) e ISO 25178 (2012), para obtenção dos valores da média de rugosidade aritmética (Ra) 

e da média de rugosidade superficial aritmética (Rsa), respectivamente, no decorrer de 30, 60 e 

90 dias.  
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Através de uma pré-avaliação, definiu-se o comprimento de onda, cuja rugosidade 

apresentou valor correspondente para um “cut-off” de 0,8 mm (800 µm).  Dessa forma, a 

superfície em estudo corresponde ao mesmo tamanho do “cut-off”, que permite que as 

representações de topografia sejam realizadas sem filtro, com obtenção da imagem mais 

próxima da realidade. Apesar das especificações relatarem ser necessário ter comprimento de 

medição de no mínimo cinco vezes o comprimento de onda ou “cut-off”, realizou-se a 

medição com apenas uma única medida, que corresponde ao próprio tamanho do “cut-off” e 

que é igual ao percurso de medição, devido ao tempo gasto durante a análise. 

Os corpos de prova foram analisados em um microscópio Confocal laser, marca 

ZEISS, modelo Axio Imager.Z2m. Adotaram-se, nas análises, os seguintes critérios:  

 

 Lente objetiva 50x, cuja magnificação foi de 500 vezes.  

 Tile scan (4x4), overlap (10 %), online stiching;  

 Z-stack.  

 

Durante as medições, a escolha da lente objetiva de 50x foi devido às respostas das 

análises serem realizadas com menos ruídos, sem que houvesse interferências nos resultados, 

em comparação com as outras lentes objetivas. No entanto, o orifício de abertura (pinhole) 

para essa lente proporcionava uma área de (0,275 x 0,275) mm, que não continha todas as 

informações de profundidade, para que todos os pontos fossem visualizados.  

Fez-se necessário adotar dois parâmetros importantes: o tile scan, que compreende à 

área delimitada para a realização da análise, abrangendo uma área de aproximadamente (0,8 x 

0,8) mm; e o Z-stack, o qual mede, pelo menos uma vez, o plano focal e monta imagens de 

planos empilhados, caracterizando a varredura em Z. No tile scan há a seleção de dois novos 

parâmetros: o overlap, que corresponde à sobreposição de 10 % entre imagens adjacentes; e o 

online stiching, que faz o alinhamento de uma imagem em relação à outra. 

Os corpos de prova utilizados para obtenção destes parâmetros passaram por processos 

de limpeza, que pode ser verificado no item 3.4.3. Para cada reator havia um corpo de prova 

destinado à análise de topografia e rugosidade, cujas peças foram avaliadas, partindo-se de um 

ponto de referência, nas seguintes co-ordenadas em x: -10 000 μm (imerso em água), -15 000 

μm (imerso em água e óleo) e -20 000 μm (imerso em óleo); e em y: -5 000 μm , de acordo 

com a Figura 12. 
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Figura 12. Corpo de prova com ponto de referência no lado superior direito. 

 
FONTE: Autora 

 

3.8.5 Difração de Raios-X (DRX) 

 

 Na conclusão de cada experimento, os corpos de prova foram cuidadosamente 

removidos do sistema para fixação, como citado nos itens 3.4.2 (remoção dos corpos de 

prova) e 3.4.4 (fixação do material aderido).  

Apesar da técnica de Difração de Raios-X mais usada ser o método dos pós, não foi 

necessário raspar os produtos de corrosão formados na superfície dos corpos de prova, visto 

que, a análise foi realizada na própria superfície metálica, sendo necessário desenvolver um 

suporte para adaptar a peça ao mesmo nível exigido para tal experimento. Esse procedimento 

foi realizado, devido à quantidade de material aderido ter sido insuficiente para realização da 

análise através do método dos pós.  

Após a fixação, os corpos de prova foram examinados quanto à composição do 

biofilme. As peças metálicas foram analisadas através de um Difratômetro de Raio-X (DRX), 

marca Shimadzu, modelo XRD-7000. Os parâmetros adotados para esta técnica foram: 

 

 Radiação: Cu kα; 

 Corrente: 20mA; 

 Tensão: 40kV; 

 Faixa de varredura (2θ): 10
o
 a 120

o
, porém os picos de difração ocorreram com mais 

intensidade de 20º a 120º. 

 

Utilizou-se um banco de dados para a identificação das fases e para comparação com 

os parâmetros de rede, de acordo com a fundamentação teórica no item 2.4.4. 

  

30000 μm 

1
0
0
0
0
 μ

m
 

Ponto de referência 

Área imersa em água Área imersa em óleo 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo, os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho são 

relativos às análises físico-químicas da água doce e do óleo Diesel S10, à quantificação 

microbiológica, à taxa de corrosão e à caracterização de materiais. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA NA ÁGUA DOCE 

 

As caracterizações físico-químicas foram realizadas na água doce no tempo inicial e 

após 90 dias de experimentos. Esse estudo foi realizado para verificar a presença dos 

principais parâmentros relacionados aos processos de corrosão, visto que a qualidade da água 

de reservatórios é influenciada diretamente por suas características físico-químicas e 

microbiológicas. Dessa forma, fez-se necessária a caracterização para obter um controle mais 

eficaz da formação do biofouling. Na Tabela 6 estão descritos os resultados obtidos na análise 

físico-química da água doce coletada para os experimentos. 

   

Tabela 6. Resultados físico-químicos da água doce. 

Parâmetro Tempo 0 90 dias 

Cloretos (mg/L Cl
-
) 73,95 24,2 

Ferro total (mg/L Fe) <0,05 10,97 

Sulfatos (mg/L SO4) 7,41 25,3 

FONTE: Autora 

 

A água utilizada nesse trabalho foi submetida a ensaios, cujos resultados físico-

químicos indicaram que a água em questão apresentou baixa salinidade em termos dos teores 

de cloretos e sulfatos. Observou-se que os valores da composição original do meio foram 

modificados e isso pode ter ocorrido, devido ao crescimento microbiano, aos produtos de 

corrosão e também podem ter sido formados, através de reações químicas. É o que se observa 

na Tabela 6, após 90 dias de imersão em sistema bifásico. 

Sabe-se que um meio, contendo cloretos e sulfatos, pode ser altamente agressivo, a 

depender do teor desses parâmetros. Observou-se que houve uma redução no teor de cloretos, 
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que pode ser resultado da própria cinética de corrosão, o qual pode ter reagido com o metal 

para formar cloreto férrico no meio.  

Em relação ao teor de ferro, observou-se que também houve um aumento. Isso pode 

ter ocorrido devido à própria oxidação do aço carbono ASTM A283, que alterou o teor de 

ferro dissolvido no meio.  

Quanto aos sulfatos, estes tiveram um aumento no decorrer de 90 dias. 

Coincidentemente, na análise do teor de enxofre para o óleo Diesel S10, constatou-se que 

houve uma redução ao longo dos experimentos, devido à biodegradação do combustível. 

Sendo assim, pode ter havido uma troca de nutrientes entre os fluidos, pois os micro-

organismos podem ter utilizado o combustível como fonte de carbono e energia. Ou 

simplesmente, o teor de sulfatos pode estar relacionado com o processo de corrosão 

(VIDELA, 2003).  

Dessa forma, apesar do teor de sulfato mostrar-se presente até o final do experimento, 

apresentou uma baixa concentração no meio, o que favoreceu à dificuldade de detectar as 

BRS. 

Deve-se salientar que a água doce potável por apresentar baixos teores de sulfatos e 

cloretos não expõe um meio tão corrosivo se comparada à água do mar, por exemplo, que 

possui uma alta salinidade, o que propicia meios mais ativos para o desenvolvimento e 

crescimento de micro-organismos, que atuam no processo de biocorrosão (GENTIL, 2011). 

Alguns estudos em água potável mostraram como funciona o comportamento do 

processo corrosivo em decorrência da presença de micro-organismos, mais especificamente 

BRS, em um meio contendo sulfatos e cloretos.  

Madigan e Martinko (2007) e Delaunois et al. (2014) observaram que na análise da 

composição da água potável, a redução de sulfatos pode ser causada pelo crescimento de 

BRS, que os consomem para o seu próprio mecanismo e, consequentemente, pode contribuir 

para a presença de enxofre nos produtos de corrosão. O aumento de íons cloretos pode ser 

atribuído ao consumo de Cl (preso ou livre) por BRS, sendo usados como receptores de 

elétrons, em vez de sulfato. Dessa forma, o processo de corrosão pode ser acelerado por níveis 

elevados de cloreto e sulfato na água (RAHRIG, 2003; KOUKALOVA et al., 2010). 

Esses autores, em seus estudos, mostraram um comportamento contrário aos 

resultados obtidos para a análise neste trabalho. Os teores de cloretos reduziram e os de 

sulfatos aumentaram. Diante dessas análises, constatou-se que de fato as BRS não tiveram 

participação no comportamento do processo corrosivo. 
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Furtado (1981) e Gemili (2001) destacaram a importância que representa a natureza do 

meio corrosivo, que se encontra na imediata proximidade da superfície metálica. Os materiais 

metálicos em contato com a água tendem a sofrer corrosão, a qual vai depender de várias 

substâncias que podem estar contaminando a mesma: gases dissolvidos (O2, N2, CO2, Cl2, 

SO2, SO3, H2S), sais dissolvidos (cloreto de sódio, de ferro e de magnésio, carbonato de 

sódio, bicarbonato de cálcio), matéria orgânica de origem animal ou vegetal, bactérias, limos, 

algas, e sólidos suspensos.  

De acordo com Souza (2007) os íons cloreto (Cl
-
) e sulfato (SO4

2-
) são corrosivos, 

enquanto que os íons Ca
2+

 e Mg
2+

, responsáveis pela dureza da água, formam precipitados 

que se aderem às superfícies minimizando o efeito agressivo da água.  

Para Peters et al. (2015), os sais podem agir acelerando ou retardando a velocidade do 

processo corrosivo. O efeito do cloreto de sódio, por exemplo, na corrosão, deve-se ao fato 

deste sal ser um eletrólito forte, ocasionando, portanto, aumento de condutividade, que é 

fundamental no mecanismo eletroquímico.   

Ukpaka et al. (2011) verificaram em seus estudos sobre modelagem da taxa de 

biocorrosão e os efeitos das reações redox de metais no ambiente aquático, que os corpos de 

prova tiveram sua corrosão influenciada pelas características físico-químicas da água doce e 

salgada. Os parâmetros inorgânicos e seus valores encontrados para água doce e salgada 

foram, respectivamente: íons cloreto (3,8 e 1.560,0 mg/L), ferro (0,24 e 1,08 mg/L) e íons 

sulfato (0,02 e 0,10 mg/L). Neste caso, observou-se que a água salgada foi mais corrosiva que 

a água doce por apresentar uma maior concentração de sais. 

De acordo com Panossian (1993), a água geralmente contém diversas partículas em 

suspensão, que podem ser oriundas de poluentes atmosféricos sólidos, mas precisam ser 

removidas a fim de tornar a água adequada ao uso. Essas partículas atuam causando a 

corrosão sob depósito, acelerando o processo de corrosão. A presença de matéria orgânica na 

água pode resultar no crescimento microbiano, que pode causar o crescimento de algas, 

fungos e bactérias, levando à formação de tubérculos de óxidos de ferro hidratados nos 

produtos de corrosão.  

Oliveira (2013), através da caracterização físico-química da água doce utilizada no 

processo de imersão dos corpos de prova de aço carbono, encontrou uma concentração de 15 

mg/L de sólidos suspensos totais, além de 11 mg/L de sólidos suspensos fixos e 4 mg/L de 

sólidos suspensos voláteis. Segundo Souza (2007), a existência desses sólidos suspensos, em 

ação conjunta com produtos de corrosão na água impede a difusão do oxigênio até a base 

superficial dos metais, proporcionando a corrosão por aeração diferencial.  
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4.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA PARA O DIESEL S10 

 

A seguir encontram-se todos os resultados obtidos, através das seguintes 

caracterizações físico-químicas: aspecto e cor, cor ASTM, massa específica, destilação 

atmosférica, teor de água, teor de biodiesel, teor de enxofre total, ponto de fulgor, índice de 

cetano e corrosividade ao cobre. Estes resultados estão expostos através de tabelas, as quais 

mostram também a especificação de acordo com o método utilizado; além da plotagem de 

gráficos. 

 

4.2.1 Aspecto e cor 

 

Os parâmetros relacionados ao aspecto e cor foram analisados para verificar a 

qualidade do combustível, através de uma inspeção visual, para determinar se houve a 

presença de água livre e seus contaminantes em óleo diesel, pois a presença de materiais em 

suspensão podem reduzir a vida útil dos filtros, dos combustíveis nos veículos e prejudicar o 

funcionamento dos motores (CELAB, 2009).  

Segundo as especificações da ANP, o diesel deve apresentar-se com aspecto e cor 

límpidos e isentos de impurezas, tais como, de água livre e materiais em suspensão como, 

poeira, ferrugem, etc.  

De acordo com a inspeção visual no Diesel S10, no decorrer de 90 dias, observou-se 

que apesar do diesel estar em contato com a água doce e biofilmes sendo formados na 

superfície do aço carbono ASTM A283, todos os resultados mostraram que o diesel 

permaneceu límpido e isento de impurezas, como pode ser observado na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Inspeção visual do aspecto e cor para o óleo diesel. 

Tempo 

(dias) 
Resultado Especificação Método 

0 Límpido e isento de impurezas 

Límpido e isento de impurezas NBR 14954 
30 Límpido e isento de impurezas 

60 Límpido e isento de impurezas 

90 Límpido e isento de impurezas 

FONTE: Autora 
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Nas Figuras 13 (A, B, C, D), podem ser realizadas as inspeções visuais, quanto ao 

aspecto e à cor do diesel ao longo de 90 dias, tanto em contato com a água quanto com o 

diesel puro, onde não foram detectadas impurezas no óleo Diesel S10.  

 

Figura 13. Aspecto e cor do diesel em contato com a água. (A) em 30 dias; (B) 60 dias; (C) 90 dias; (D) 

diesel puro em 90 dias. 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 
FONTE: Autora 

 

4.2.2 Cor ASTM 

 

A cor ASTM do combustível foi analisada através de um colorímetro para validar a 

inspeção visual, determinando a aparência. 

De acordo com a especificação da ANP, o máximo permitido para a cor ASTM do 

diesel é o valor 3,0. Na Tabela 8 foi possível identificar que todos os resultados 

permaneceram dentro da especificação. 

  

REATOR 1 

REATOR 4 REATOR 3 

REATOR 2 
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Tabela 8. Análise da cor ASTM do diesel. 

Tempo 

(dias) 
Resultado Unidade Especificação Método 

0 1,5   

Máx. 3,0 NBR 14483 / ASTM D 1500 
30 1,5   

60 1,5   

90 1,5   

FONTE: Autora 

 

4.2.3 Massa Específica 

 

De acordo com a especificação da ANP a massa específica deve estar entre 815 kg/m
3
 

e 853 kg/m
3
, a 20°C, para o Diesel S10. A Tabela 9 mostrou que todos os valores estão dentro 

dos limites permitidos pela especificação. Os resultados encontrados para o diesel puro, no 

tempo inicial e após 90 dias, foram de 834,7 kg/m
3
 e 835 kg/m

3
, respectivamente. Dessa 

forma, não houve variação entre os valores. 

 

Tabela 9. Resultados da massa específica a 20 °C para o óleo diesel. 

Tempo 

(dias) 
Resultado Unidade Especificação Método 

0 834,7 

(kg/m³) 815,0 a 853,0 NBR 14065 / ASTM D 4052 

30 835 

60 835 

90 835 

90(*) 835 

(*) Resultado de óleo diesel puro, após 90 dias de processo. 

FONTE: Autora 

 

O comportamento dos resultados ao longo de 90 dias mostrou que não houve uma 

quantidade significativa de impurezas presentes nas amostras, pois isso poderia influenciar 

nos resultados. A Figura 14 mostra os resultados da massa específica em função do tempo, 

para o óleo Diesel S10. 
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Figura 14. Resultados da massa específica para o Diesel S10. 

 
FONTE: Autora 

 

Para Souza et al. (2009) a mistura binária diesel/biodiesel elevou a massa específica, 

devido às interações moleculares, visto que o óleo diesel tem em sua composição 

hidrocarbonetos, enquanto que o biodiesel é formado por ésteres. Dessa forma, valores altos 

de massa específica possibilitam um bom funcionamento do motor, com boa lubrificação e 

evita entupimentos.  

 

4.2.4 Destilação Atmosférica 

 

O valor especificado pela ANP para o parâmetro da destilação atmosférica do diesel 

pode variar de acordo com o volume recuperado, durante a destilação.  

A Tabela 10 mostra os parâmetros de destilação atmosférica estabelecidos pela ANP e 

os resultados obtidos em função do tempo, nos ensaios.  

 

Tabela 10. Resultados da destilação atmosférica para o Diesel S10. 

Tempo 

(dias) 
T 10% T 50 % T 95 % Unidade Especificação Método 

0 218 270,3 346,2 

(ºC) 

 

Min. 180,0 (10 %) 

245,0 – 295,0 (50 %) 

Max. 370,0 (95 %) 

 

 

NBR 14598 / 

ASTM D 93 

30 219,7 272,1 346,8 

60 218,3 272,6 352,2 

90 219,6 271,9 344,2 

90(*) 217,5 270,5 343,2 

(*) Resultado de óleo diesel puro, após 90 dias de processo. 

FONTE: Autora 

 

834,5

834,6

834,7

834,8

834,9

835

835,1

0 30 60 90

M
a

ss
a

 e
sp

ec
íf

ic
a

 k
g

/m
³ 

Tempo (dias) 



86 

 

De acordo com as especificações da ANP, até 10% de volume recuperado, o mínimo 

permitido é de 180 ºC. Até 50% de volume recuperado é preciso que os valores da ebulição 

do combustível encontrem-se na faixa de 245 a 295 ºC. E até 95% de volume recuperado, o 

máximo permitido é 370 ºC. 

Os resultados da destilação do diesel, ao longo de 90 dias, encontraram-se dentro dos 

valores mínimos e máximos determinados pelas especificações. Comparando a destilação que 

ocorreu no diesel, observou-se que foi proporcional a cada volume destilado, devido à faixa 

do ponto de ebulição ser específica para o diesel, que foi ocorrendo de maneira gradual, cujos 

pontos de ebulição foram muito próximos.  

A Figura 15 mostra as curvas de destilação para o diesel, sendo possível analisar a 

evolução da combustão para o óleo. 

 

Figura 15. Destilação à pressão atmosférica do diesel ao longo de 90 dias.(*) 

 

(*) R3 corresponde ao Reator 3 (óleo/água) e R4 ao Reator 4 (diesel puro). 

FONTE: Autora 

 

De acordo com Souza et al. (2009), temperaturas monitoradas no ensaio de destilação, 

mostraram que teores biodiesel no diesel acima de 20% pode causar não conformidade nos 

resultados. Portanto, valores abaixo não tornam a amostra incompatível com as 

especificações, quando são realizadas comparações entre 10%, 50% e 95% do volume 

recuperado. Quando os resultados apresentam valores muito baixos, significa que os 

combustíveis tiveram um aumento da volatilidade, consequentemente, a pressão de vapor 

aumentou e o ponto de ebulição diminuiu.   
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4.2.5 Teor de água 

 

A técnica para a determinação do teor de água contida no óleo diesel, geralmente é 

realizada na faixa de 10 a 25000 mg/kg, onde a água que foi termicamente removida das 

amostras foi carregada com gás inerte seco para dentro da célula de titulação Karl Fischer 

(CELAB, 2009). 

Esse procedimento é de suma importância na fabricação, compra, venda ou transporte 

de combustíveis. Para os óleos em geral, a presença de umidade pode levar à corrosão e 

desgaste prematuro, um aumento na carga de detritos que resultam na diminuição da 

lubrificação e bloqueio prematuro dos filtros, reduzindo a eficiência de aditivos, além de 

auxiliar de forma indesejável no crescimento de bactérias nocivas (CELAB, 2009). 

De acordo com o valor especificado pela ANP, o teor de água no diesel não deve 

ultrapassar 200ppm (200 mg de água/ kg de diesel). Através do monitoramento do diesel 

realizado inicialmente (antes dos experimentos) e nos tempos de 30 e 60 dias, constatou-se 

que quanto mais tempo o diesel ficou exposto ao ar, maior foi o teor de umidade, enquanto 

armazenados. Isso pode ter ocorrido devido ao Diesel S10 estar misturado ao biodiesel, 

conhecido por B6, 6% (v/v) de biodiesel no diesel. O biodiesel tem como característica ser 

bastante higroscópico, ou seja, tem facilidade para absorver a umidade do ar, o que interfere 

nos resultados das caracterizações, por ser uma propriedade determinante para a qualidade do 

biodiesel (KNOTHE et al., 2006). Diante desta característica houve a necessidade de serem 

realizados experimentos, quanto ao teor de umidade, para verificar a quantidade de água 

presente no combustível (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Teor de água no Diesel S10 ao longo de 60 dias. 

Tempo 

(dias) 
Teor de água Unidade Especificação Método 

0 89,1 

(mg/kg) máx. 200 NBR 11348 / ASTM D 6304 30 116,3 

60 120,9 

FONTE: Autora 

 

 

Além da mistura do diesel com o biodiesel, deve-se ressaltar que o diesel estava 

diretamente em contato com a água doce. No entanto, não houve muita interferência nos 

resultados ao longo de 60 dias, pois se mantiveram dentro das especificações da ANP. Estes 
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resultados não puderam ser acompanhados até os 90 dias, devido à falta de manutenção no 

equipamento, causando interferências nos resultados da Figura 16. 

 

Figura 16. Evolução do teor de água no Diesel S10 no decorrer de 60 dias. 

 
FONTE: Autora 

 

A corrosão em tanques de armazenamento de óleo diesel pode ser influenciada pelos 

micro-organismos, devido à presença de água. De acordo com Gaylard et al. (1999), a água 

contem nutrientes necessários ao desenvolvimento dos micro-organismos, em adição ao 

carbono proveniente dos hidrocarbonetos são os fatores que mais influenciam no crescimento 

microbiano, em combustíveis derivados do petróleo. Portanto, tem-se como consequência a 

produção de agentes emulsificantes que promovem o desenvolvimento de micro-organismos 

na interface óleo/água e aceleram a decomposição do óleo e sua solubilidade em água (SU et 

al., 2011). Por este motivo, geralmente, procura-se manter o ambiente livre de água, apesar 

desta poder penetrar no combustível e se acumular em áreas de difícil drenagem. 

Soriano et al. (2015) relataram que tanto o aumento do teor de água livre, em função 

do percentual de biodiesel no diesel, como uma maior área de superfície de contato, devido à 

rugosidade da superfície, são fatores necessários para as condições de crescimento dos micro-

organismos na interface óleo/água, que tem capacidade para utilizar os hidrocarbonetos como 

fonte de carbono e energia. Com a produção de material polimérico extracelular envolvido na 

formação do biofilme há a valorização do ambiente microbiano. Sendo assim, a água é 

essencial para a proliferação microbiana, que tende a se agravar à medida que o tempo de 

armazenamento aumenta. 

 Passman (2013) propôs que a biodegradação de óleo diesel é mais acentuada, devido à 

higroscopia do biodiesel, que varia de acordo com a composição da sua matéria prima, 

causando impactos na qualidade do combustível.  
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 De acordo com Bücker et al. (2011), além da possibilidade de perda de qualidade do 

combustível, a biomassa microbiana produzida durante o processo de biodeterioração pode 

contribuir potencialmente para a obstrução de filtros de combustível e redução do tempo de 

vida, tornando-se uma ameaça para as atividades operacionais. 

 

4.2.6 Teor de biodiesel 

 

Através da análise do teor de biodiesel foi possível identificar a concentração de 

biodiesel em óleo diesel. O Diesel S10 utilizado para o desenvolvimento deste projeto 

encontrava-se em transição de B5 para B7. De acordo com a especificação da ANP, todas as 

análises apresentaram resultados coerentes, como mostra a Tabela 12 do teor de biodiesel no 

diesel, cujo percentual estabelecido pela legislação vigente foi admitida variação de 

± 0,5 % (v).  

 

Tabela 12. Resultado comparativo entre o teor de biodiesel e a especificação da ANP. 

Tempo (dias) Resultado Unidade Especificação Método 

0 6,3 

(% vol ) 6,0 ± 0,5 EN 14078 

30 5,9 

60 6 

90 6,1 

90 6,2 
FONTE: Autora 

 

Soriano et al. (2015) ao analisar os aspectos microbiológicos do diesel B5 (5% de 

biodiesel e 95% de óleo diesel) e do biodiesel, durante 42 dias de armazenamento em tanques, 

observaram que as amostras contaminadas com água apresentaram um maior consumo de 

oxigênio, produção de dióxido de carbono, maior número de ácidos e deposição de resíduos, 

que contribuíram para a formação de biofilmes, com produção de exopolissacarídeos na 

superfície do tanque. Os resultados também mostraram degradação de hidrocarboneto na 

interface óleo/água, com presença de fungos. Contudo, o óleo diesel sem a presença da água 

foi menos sujeito à ação química e à biodegradação. 

Resultados semelhantes foram relatados por Sorensen et al. (2011) que observaram 

mudanças pronunciadas na diversidade microbiana à medida que a concentração de biodiesel 

foi aumentando no diesel. Essas alterações, portanto, foram associadas ao teor de biodiesel na 

mistura. O que sugere que a maior disponibilidade de biodiesel favorece o crescimento de 



90 

 

novos micro-organismos, devido ao biocombustível absorver a umidade do ar com grande 

facilidade. 

Dantas (2006) e Souza et al. (2009) também relataram que o aumento da proporção de 

biodiesel no diesel pode causar variações nos valores dos parâmetros físico-químicos. 

Apesar da possibilidade de biodeterioração do combustível, Ferreira et al. (2008) 

observaram em seus resultados que a adição de um novo combustível alternativo (biodiesel) a 

um combustível tradicional (diesel) promove a redução das emissões de poluentes 

atmosféricos, provenientes do motor de ignição por compressão, que causam problemas 

ambientais. 

 

4.2.7 Teor de enxofre total 

 

A determinação do teor de enxofre total em óleo diesel pode ser realizada, devido ao 

combustível, ao ser aquecido moderadamente, destilar na faixa de 25ºC a 400ºC, e com 

viscosidade entre aproximadamente 0,2 e 20 mm
2
/s. A determinação de enxofre total em 

hidrocarbonetos líquidos foi importante para definir a quantidade de enxofre usada para fins 

de controle, visto que alguns catalisadores de processo usados no refino de petróleo e 

produtos químicos podem ser contaminados quando traços de material contendo enxofre estão 

contidos nos estoques de alimentação (CELAB, 2009). 

O valor especificado pela ANP para o teor de enxofre total em amostras de diesel foi 

de 10 mg de enxofre por Kg de diesel. De acordo com os resultados expostos na Tabela 13, 

observou-se que todos se encontraram dentro das especificações. 

Na análise do diesel puro, foi possível identificar que inicialmente o valor foi 

6,7mg/Kg, e após 90 dias esse resultado reduziu para 5,9mg/Kg. 

 

Tabela 13. Teor de enxofre total no Diesel S10 

Tempo 

(dias) 
Resultado Unidade Especificação Método 

0 6,7 

(mg/kg) máx. 10,0 (S10) ASTM D 5453 

30 6 

60 5,8 

90 5,8 

90(*)  5,9 

(*) Resultado de óleo diesel puro, após 90 dias de processo. 

FONTE: Autora 
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 Diante da observação dos resultados na Figura 17, concluiu-se que no decorrer de 90 

dias houve uma pequena redução dos teores de enxofre, cujos resultados permaneceram de 

acordo com as especificações.  

 

Figura 17. Teor de enxofre total nas amostras de Diesel S10 em contato com água. 

 
FONTE: Autora 

  

Na análise do teor de enxofre, Souza et al. (2009) observaram que houve uma redução 

com a adição de biodiesel, e quanto mais aumentava-se a proporção de biodiesel no diesel, 

mais ocorria redução nos teores de enxofre. Este é um fator importante, visto que enfatiza a 

sua eficiência ambiental, traduzindo em níveis menores de emissão de SOx para a atmosfera.  

Owsianiak et al. (2009) relataram que o processo de biodegradação em combustível é 

usualmente efetuado por comunidades microbianas que se cooperam metabolicamente pela 

troca de substratos e produtos entre os membros destas comunidades.  

Isso pode ser observado nas análises do teor de sulfato em água doce, que aumentou à 

medida que o teor de enxofre no diesel reduziu, ao longo de 90 dias, provavelmente, devido às 

interações entre os meios. 

 

4.2.8 Ponto de Fulgor de Vaso Fechado 

 

A determinação do ponto de fulgor do óleo diesel foi uma forma de precaução contra 

incêndio, que permitiu determinar as temperaturas limites para evitar a combustão do diesel, 

tornando mais seguro seu manuseio, transporte e armazenamento.  

De acordo com as especificações da ANP o valor mínimo determinado para o ponto de 

fulgor é de 38°C para o diesel. Na Tabela 14, verificou-se que os resultados referentes ao 

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

0 30 60 90

m
g

 d
e 

en
x
o

fr
e
 /

 K
g

 d
e 

d
ie

se
l 

Tempo (dias) 



92 

 

diesel puro, no tempo 0 e após 90 dias, tiveram uma variação muito baixa, cujos valores 

foram de 74 °C e 76 °C, respectivamente.   

 
Tabela 14. Ponto de fulgor de vaso fechado do Diesel S10 

Tempo 

(dias) 
Resultado Unidade Especificação Método 

0 74 

(ºC) mín. 38,0 NBR 14598 / ASTM D 93 

30 74 

60 77 

90 78 

90(*) 76 

(*) Resultado de óleo diesel puro, após 90 dias de processo. 

FONTE: Autora 

 

De acordo com a Figura 18, os resultados mantiveram-se constantes até 30 dias de 

experimentos (74 °C), a partir de então, começaram a ter pequenas variações.  Esses valores 

comprovam que não há riscos, quanto à segurança, ao manusear, transportar ou armazenar o 

diesel.  

 

Figura 18. Ponto de fulgor de vaso fechado para o diesel em contato com água doce. 

 

FONTE: Autora 

 

Souza et al. (2009) também encontraram mudanças nos valores do ponto de fulgor. 

Constataram um aumento em seu resultado, ficando bem acima do valor mínimo especificado 

pela norma, sendo observado que o mesmo tornou-se mais seguro quanto ao transporte, 

manuseio e armazenamento. 
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4.2.9 Índice de Cetano 

 

A análise do índice de cetano foi realizada para estimar o número de cetano ASTM do 

óleo diesel, nos 90 % recuperados menor que 382 ºC (CELAB, 2009). 

 De acordo com a Resolução ANP n° 69, de 23.12.2014 – DOU 24.12.2014, a 

metodologia NBR 14759 foi excluída. Assim, apenas foi realizada a análise de índice de 

cetano no início do experimento, a fim de obter o controle da amostra de óleo diesel puro, 

cujo resultado foi de 52,3. 

 Segundo a Resolução ANP nº 42, de 16.12.2009 - DOU 17.12.2009, o valor mínimo 

permitido para o S50 é de 46. Baseado nesse valor observou-se que o diesel usado neste 

trabalho encontrava-se no limite permitido, de acordo com a Tabela 15. 

 

Tabela 15. Índice de Cetano para o diesel puro  

Tempo 

(dias) 
Resultado Unidade Especificação ANP 

0 52,3 
  --------   n° 69 de 23.12.2014  

  mín. 46  nº 42 de 16.12.2009 

FONTE: Autora 

 

 Souza et al. (2009) relataram que a qualidade de ignição dos combustíveis podem 

aumentar, devido à adição de biodiesel ao diesel, que facilita a partida a frio e um 

aquecimento mais rápido do motor, reduzindo a possibilidade de erosão dos pistões. Além de 

reduzir a emissão de poluentes como hidrocarbonetos, monóxido de carbono e material 

particulado. 

 

4.2.10 Corrosividade ao cobre 

 

Através da corrosividade ao cobre, observou-se a importância à determinação da 

corrosão à lâmina de cobre desenvolvida para avaliar o grau relativo de corrosividade do óleo 

Diesel S10, verificando o potencial do combustível, em termos de corrosão, quando este entra 

em contato com material metálico (CELAB, 2009). 

De acordo com a especificação da ANP para o diesel, a corrosividade ao cobre tem 

como limite o valor 1, ou seja, este valor indica que o combustível apresenta um baixo grau de 

corrosividade, podendo ser usado em motores de ciclo diesel e armazenado em tanques de 

estocagem.  



94 

 

Através do modelo padrão de comparação é possível conferir a cor apresentada pela 

lâmina de cobre ao término da análise. As cores existentes no modelo padrão tem uma escala 

de grau de corrosividade, iniciando com 1a (menos corrosivo) e ao longo do modelo as cores 

vão diferindo até 4c, que corresponde ao grau máximo de corrosividade (Figura 11, item 

3.6.10). 

De acordo com a Tabela 16, verificou-se que os resultados para a análise da 

corrosividade ao cobre foram 1b, o que indica que todos se encontraram dentro da 

especificação. 

 

Tabela 16. Análise da corrosividade ao cobre para o diesel. 

Tempo (dias) Resultado 

0 1b 

30 1b 

60 1b 

90 1b 

FONTE: Autora 
 

 Aguiar (2013), em seus estudos para verificar a presença sedimentos e borras em 

fundos de tanque de armazenamento de combustível, caracterizou o diesel físico-química e 

microbiologicamente, observando que apesar do crescimento microbiológico, as amostras de 

diesel analisadas estavam em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).   

Segundo Krause (2008) e Lôbo e Ferreira (2009), a corrosividade ao cobre é um 

parâmetro utilizado para determinar o potencial do combustível, em termos de corrosão, 

quando este entra em contato com o metal. O combustível ao ser guardado em tanques de 

armazenamento ou utilizado em motores pode causar corrosão nos objetos metálicos, devido à 

presença de compostos de enxofre ou de ácidos livres.  

  

4.3 RESULTADOS DA QUANTIFICAÇÃO DOS MICRO-ORGANISMOS SÉSSEIS E 

PLANCTÔNICOS 

 

A quantificação dos micro-organismos foi realizada através do estudo dos parâmetros 

microbiológicos da água doce (potável), mediante a retirada das células aderidas à superfície 

do aço ASTM A283, do resíduo precipitado no fundo do Reator 3 e do óleo Diesel S10. 



95 

 

Foram apresentados resultados referentes à quantificação dos principais grupos 

microbianos sésseis e planctônicos: fungos, bactérias anaeróbias totais, aeróbias totais, 

bactérias precipitantes do ferro, bactérias produtoras de ácidos e bactérias redutoras de 

sulfato. 

 

4.3.1 Análise microbiológica na água doce 

 

Na Figura 19, são apresentados os resultados referentes à quantificação microbiológica 

em água doce, desde o tempo antes da imersão no sistema até 30, 60 e 90 dias. Observou-se 

que inicialmente não se detectou alguns micro-organismos, mas é provável que estes tenham 

se desenvolvido ao longo dos experimentos, devido a influências externas, visto que, os 

reatores não foram completamente isolados do meio, sendo apenas fechados. O 

desenvolvimento de novos micro-organismos pode também estar associado ao fato de que os 

materiais que foram colocados dentro dos reatores não foram esterilizados, tais como: os 

próprios reatores, os suportes, os corpos de prova e as barreiras para evitar o escorregamento 

dos mesmos.   

 

Figura 19. Quantificação dos micro-organismos planctônicos em água doce. 

 

FONTE: Autora 
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Na quantificação dos micro-organismos realizados em água doce, observou-se que no 

decorrer de 90 dias houve variações comportamentais dos micro-organismos, que podem estar 

relacionadas ao fato de não ter havido renovação dos nutrientes, pois a água doce não foi 

substituída ao longo dos experimentos. Além disso, Videla (2003) afirmou que a insuficiência 

de oxigênio restringe o crescimento e a atividade celular, já o excesso favorece ao 

crescimento descontrolado de algumas espécies em detrimentos de outras.  

Para Bento et al. (2004), é provável que com a ausência de fósforo, um nutriente 

importante para o funcionamento normal das células e para a síntese de componentes 

celulares, tenha levado ao pobre crescimento de alguns micro-organismos.  

As concentrações das bactérias aeróbias totais e bactérias precipitantes do ferro 

sofreram um incremento significativo em 30 dias, cujos valores respectivos foram 4,9x10
6 

UFC/mL e 1,7x10
4 

UFC/mL. Isto pode ter ocorrido por que, inicialmente, o meio continha 

uma quantidade de oxigênio necessária para o desenvolvimento das bactérias aeróbias e dos 

fungos. Estes tiveram valor máximo, aos 30 dias, de 2,0x10
1 
UFC/mL.  

As bactérias precipitantes do ferro possuem bainhas perpendiculares aos eixos das 

células. A depender das espécies, podem ser compostas por hidróxidos de ferro ou matriz 

orgânica impregnada com óxido de ferro e magnésio. Estas bainhas aumentam a quantidade 

de sólidos em suspensão no meio ao se desprenderem da bactéria (VIDELA, 2003; VIANA, 

2009). 

Gentil (2011) complementou essa afirmação, relatando que essas bactérias são 

importantes no processo de biocorrosão, devido à produção de hidróxidos de ferro, que 

dificultam a difusão de oxigênio até o substrato e, consequentemente, facilitam o 

desenvolvimento de bactérias anaeróbias.  

À medida que o tempo foi passando, essa concentração de oxigênio foi diminuindo, 

em virtude do consumo pelas aeróbias. Consequentemente, criou-se um meio propício para o 

crescimento dos micro-organismos anaeróbios, promovendo um consórcio microbiano. Sendo 

assim, evidenciou-se, principalmente, a presença das bactérias anaeróbias totais, que se 

desenvolveram durante todo o experimento, com valor máximo de 1,4x10
10

 NMP/mL, aos 90 

dias. Por conseguinte, os fungos foram reduzindo em conjunto com a diminuição de oxigênio.  

Delaunois et al. (2014) ao analisarem os processos de biocorrosão do aço, em sistema 

de distribuição de água observaram que a difusão de oxigênio foi limitada, devido aos 

depósitos de Zn atuarem como uma barreira de proteção, controlando a reação do oxigênio 

dissolvido. Além disso, a formação de uma camada de produtos de corrosão contribuiu, 

sobretudo, para reduzir a difusão de oxigênio dissolvido. Isso favoreceu ao crescimento das 
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bactérias anaeróbias em tubos de aço. Porém, constataram que não foi possível detectar as 

BRS, possivelmente por que elas estavam presentes em número muito pequeno para serem 

detectadas.  

Para a quantificação das BRS neste trabalho, ao longo de 90 dias, não foi possível 

detectá-las através da técnica do número mais provável (NMP), cuja tentativa de 

monitoramento foi realizada nos fluidos, no biofilme formado na superfície metálica e no 

resíduo decantado no fundo do Reator 3.  

Apesar de não ter sido possível quantificar as BRS, não significa que elas não existam. 

Possivelmente, estas bactérias estavam presentes em um número bastante reduzido, devido ao 

meio (água doce) encontrar-se pobre em sulfato, como pode ser observado no item 4.1 

(Tabela 6), dificultando o desenvolvimento das BRS (MELO et al., 2012). 

De acordo com Beech e Gaylarde (1999) a ausência de BRS pode estar associada à 

ausência de sulfato na água, devido a essas bactérias utilizarem esse composto para obtenção 

de energia. 

Em relação às bactérias produtoras de ácidos, BOGAN et al. (2004) relataram que são 

agressivas e podem atuar fortemente no processo corrosivo, pois produzem vários tipos de 

ácidos orgânicos: lático, acético, propiônico, fórmico, butílico e úrico. 

À medida que o tempo foi passando, observou-se que a água dos Reatores 1, 2 e 3, foi 

ficando cada vez mais turva, como pode ser observado no item 4.2.1 (Figura 13). Rodrigues et 

al. (1993) relataram que após o crescimento dos micro-organismos, a fase de água fica mais 

turva, provavelmente por causa da formação de produtos solúveis e compostos insolúveis e 

também devido aos micro-organismos, que contribuem para esta instabilidade química 

(escurecimento). 

Bento et al. (2004), também observaram o mesmo fenômeno em seus experimentos. 

Ao analisarem a influência da biocorrosão em sistemas de água e óleo, verificaram turbidez 

na fase aquosa e emulsificação do óleo (formação de microgotículas), característicos do 

crescimento microbiano. 

Segundo Lewandowski e Boltz (2011) a adsorção de bactérias nas superfícies, em 

ambientes aquosos, formaram filmes gelatinosos oriundos da excreção de substâncias 

poliméricas extracelulares. Além disso, as atividades microbianas dentro dos biofilmes podem 

acelerar ou inibir o processo de corrosão na superfície metálica. 

Essa relação dos micro-organismos em água doce, segundo Simões et al. (2010),  

contribuiu no processo de corrosão, através da formação de biofilmes na superfície metálica.   
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Lopes et al. (2006) e Gentil (2011) relataram que a corrosão induzida por micro-

organismos em tanques de armazenamento de combustíveis, ocorreu devido à presença de 

água, onde, geralmente, as bactérias estão presentes e abundantes, a qual pode penetrar no 

combustível e se acumular nas regiões de difícil drenagem. Mas, se o combustível estiver 

completamente livre de água, não se observa a presença de micro-organismos, e mesmo que 

eles existam não são ativos nesse meio. A CMI pode influenciar na corrosão metálica com 

perda de material, devido à exposição da superfície a um ataque localizado, que pode tornar-

se generalizado.  

 

4.3.2 Análise microbiológica no biofilme 

 

A análise quantitativa das concentrações microbiológicas estudadas no biofilme 

formado sobre o metal revelou que o diesel em contato com água doce influenciou no 

desenvolvimento das populações microbianas, a partir de 30 dias. Através da Figura 20, 

observou-se uma população microbiana séssil superior quando comparada ao crescimento 

apresentado para a água doce. Exceto para as leveduras, que apesar de estarem nas mesmas 

proporções (10
3
), foram encontradas em maior quantidade em água doce. 

 

Figura 20. Quantificação dos micro-organismos sésseis no biofilme. 

 
FONTE: Autora 
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No decorrer de 90 dias, de forma geral, houve uma redução na concentração da 

maioria dos micro-organismos aeróbios, devido ao consumo de oxigênio presente no meio, 

usado para o mecanismo das bactérias aeróbias e fungos. Com valor máximo para as bactérias 

aeróbias totais de 3,9x10
8 

UFC/cm
2
, aos 60 dias.  

Para Oliveira (2010), dentre os principais grupos de micro-organismos relacionados ao 

processo de corrosão, citados anteriormente, destacaram-se as bactérias precipitantes do ferro, 

as bactérias produtoras de ácidos e as bactérias redutoras de sulfatos (BRS).  

As bactérias precipitantes do ferro mantiveram-se na ordem de 10
5
, ao longo de 90 

dias, sendo assim, houve pouca alteração. O comportamento dos fungos também mostrou 

pouca variação, entre 60 e 90 dias, apesar do esgotamento de oxigênio. Em relação às 

bactérias aeróbias produtoras de ácidos, estas tiveram redução ao longo de 90 dias, devido ao 

meio não ter sido enriquecido com nutrientes e ter ocorrido o esgotamento do oxigênio no 

decorrer dos experimentos. 

Observou-se com o passar do tempo, que o consumo de oxigênio já não continuava tão 

intenso, devido a sua redução. Sendo assim, o meio foi se tornando cada vez mais propício ao 

desenvolvimento das bactérias anaeróbias, que tiveram valor máximo de 5x10
10 

NMP/cm
2
, 

aos 90 dias, para as bactérias anaeróbias totais, que se mantiveram como maioria ao longo dos 

experimentos, e 5,0x10
6
 NMP/cm

2
, para as bactérias anaeróbias produtoras de ácidos. 

O fato de algumas populações microbianas se desenvolverem e se manterem 

crescendo e outras terem um decréscimo está associado à própria dinâmica de formação do 

biofilme, pois à medida que o tempo passa a espessura do biofilme aumenta, tornando-se mais 

difícil a difusão de oxigênio e nutrientes no seu interior, auxiliando para o desprendimento do 

mesmo. Forma-se assim um processo de renovação dinâmico do biofilme (VIDELA, 2003).  

Para Hibiya et al. (2004) o oxigênio é um elemento importante nos processos de 

oxidação de materiais metálicos, a depender da sua concentração e distribuição no meio. A 

formação de biofilmes sobre a superfície metálica contribui para uma distribuição heterogênea 

de oxigênio dentro do biofilme, que com o seu amadurecimento e consequente aumento da 

espessura reduz a difusão de oxigênio no seu interior, formando zonas de aeração diferencial. 

Observou-se que o desenvolvimento mais acentuado das bactérias anaeróbias está 

associado não somente ao sinergismo dos micro-organismos presentes no meio, como 

também ao fato de o sistema ser estático, não havendo renovação de oxigênio. Inicialmente, 

as bactérias aeróbias consumiram o oxigênio presente no meio, utilizando-o para o seu 

mecanismo. Com o esgotamento de oxigênio no meio proporcionou condições favoráveis para 
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o desenvolvimento e crescimento das bactérias anaeróbias, caracterizando assim a existência 

de um consórcio microbiano (VIDELA, 2003).  

Gentil (2011) também observou o mesmo comportamento para essas bactérias que 

possuem metabolismo aeróbio, por serem as pioneiras na formação do biofilme, tornando-se 

responsáveis em promover condições ideais para as bactérias anaeróbias, ao consumirem todo 

o oxigênio ao longo do tempo. Neste grupo, encontraram-se as bactérias precipitantes do 

ferro, que teve a capacidade de oxidar o íon ferroso (Fe
++

) a férrico (Fe
+++

) como um meio 

para obtenção de energia, produzindo a precipitação do hidróxido férrico.  

 Os fungos são micro-organismos eucarióticos, heterotróficos, que precisam de 

oxigênio para seu crescimento, obtendo energia a partir de carboidratos. Seu metabolismo 

oxidativo produz os seguintes ácidos orgânicos: ácido cítrico, oxálico e glucônico. Os quais 

podem ser corrosivos a superfícies metálicas (JUZELIUNAS et al., 2007). Segundo Little et 

al. (2001) os fungos também são capazes de contribuir para o aumento da espessura do 

biofilme.  

Para Coetser e Cloete (2005), as bactérias de vida livre e as cultivadas em meios 

seletivos de isolamento tem um comportamento diferente das bactérias sésseis. Este 

metabolismo bacteriano é diferenciado, devido à presença de outros micro-organismos, de 

acordo com uma nova condição adotada, que é a fixação em superfície. Tem-se como 

exemplo, de modificação do metabolismo, a produção de metabólitos poliméricos secretados 

por estes micro-organismos.   

Romero (2007) e Romero et al. (2008), completaram este argumento, afirmando que 

para ocorrer o processo de fixação da população séssil na superfície metálica foi necessário 

passar pelas etapas de transporte, adsorção e adaptação, pois no biofilme existem diferentes 

populações, cuja atividade pode inibir ou ser letal para células circunvizinhas, uma vez que a 

circulação de água é baixa, dificultando o transporte de nutrientes para as regiões mais 

internas do biofilme. 

 

4.3.3 Análise microbiológica no resíduo 

 

Durante os 60 dias de experimentos, não foi realizada a análise microbiológica no 

resíduo que precipitou no fundo dos Reatores 1 e 2. Porém, o Reator 3, por conter quantidade 

suficiente para realizar tal análise, foi avaliado quanto aos grupos microbianos sésseis em 

estudo, de acordo com a Figura 21.  
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Figura 21. Quantificação dos micro-organismos sésseis para o resíduo. 

 

FONTE: Autora 
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com diferentes exigências nutricionais. Dessa forma, foi estabelecida uma comunicação entre 

as comunidades multicelulares, através de materiais excretados durante a formação do 

biofilme. 

Rodríguez-Rodríguez et al. (2010) monitoraram o diesel comum nos níveis de topo e 

de fundo de tanques em distribuidoras de algumas regiões da Costa Rica. Os resultados 

mostraram que a contaminação de fungos foi muito intensa no fundo dos tanques, devido ao 

acúmulo de água, à diversidade de compostos orgânicos (incluindo aditivos) e à baixa 

concentração de enxofre. No isolamento dos bolores foram encontradas colônias de 

Penicillium sp., Cladosporium sp., Aspergillus sp. e Paecilomyces sp. e das leveduras 

Candida tropicalis, Candida guilliermondii, Candida famata e Candida parapsilosis. 

Chao et al. (2010), ao analisarem os sedimentos no fundo do tanque de combustível, 

contaminado com água, isolaram e caracterizaram bactérias e fungos. Eles observaram 

ausência de fungos, mas encontraram bactérias, cujos isolamentos identificaram as espécies 

Klebsiella oxytoca, Klebsiella nov. sp. e Staphylococcus sp. Verificou-se ainda que dentre as 

três bactérias, a Klebsiella oxytoca seria a responsável pela formação de polissacarídeos 

extracelulares (exopolissacarídeos) e, do consequente aparecimento de sedimentos e formação 

de biofilmes na superfície metálica, que seriam responsáveis pelo entupimento de válvulas e 

filtros do sistema de abastecimento de combustíveis.  

 

4.3.4 Análise microbiológica no Diesel S10 

 

 O estudo microbiológico realizado no Diesel S10 foi acompanhado desde o tempo 

inicial até completar 90 dias. Este experimento foi desenvolvido tanto em sistema bifásico 

diesel/água como também na presença apenas do combustível puro, sem a contaminação da 

água. 

Os resultados referentes às quantificações microbiológicas mostraram que não foi 

possível detectar crescimento microbiano. Apesar de não se apresentarem ativos em meio 

combustível, quando este em contato com água doce e em presença de uma superfície 

metálica pode promover o crescimento dos micro-organismos, principalmente na interface 

óleo/água (VIDELA, 2003; GENTIL, 2011).  

Dentre os combustíveis derivados de petróleo, observou-se que o diesel contaminado 

com micro-organismos teve maior tendência a diminuir sua qualidade durante o 

armazenamento, devido à formação de sedimentos e gomas (GAYLARD et al., 1999; 

RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ et al., 2010). 
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Bento et al. (2001) analisaram se o diesel poderia ser degradado por leveduras e 

fungos filamentosos isolados a partir de lamas formadas no tanque de armazenamento. 

Concluíram que os três fungos selecionados para o estudo, Aspergillus fumigatus, 

Hormoconis resinae e Candida silvicola, foram capazes de degradar os hidrocarbonetos. Isso 

foi possível ser verificado devido à produção de surfactantes e ácidos orgânicos derivados da 

degradação dos hidrocarbonetos, uma vez que a tensão superficial e o pH foram reduzidos 

para todas as culturas após 60 dias de experimento.  

Hidrocarbonetos constituídos por uma cadeia acima de C17 são mais resistentes à 

biodegradação. A acumulação de produtos tóxicos que ocorre durante o crescimento de 

micro-organismos sobre os combustíveis em sistemas fechados pode ser responsável pela 

degradação limitada destes hidrocarbonetos, mas é mais provável que estes componentes 

sejam naturalmente mais recalcitrantes (BENTO et al., 2001). 

 

4.4 CARACTERIZAÇÕES DOS MATERIAIS 

 

 No desenvolvimento do presente trabalho, fez-se necessário um estudo da morfologia 

do processo corrosivo na superfície dos corpos de prova em aço carbono ASTM A283. O 

estudo da taxa de corrosão foi obtido através da perda de massa no decorrer de 90 dias. As 

análises realizadas para obtenção das imagens foram Microscopia Ótica, Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), e as análises 

de topografia das peças metálicas em 3D com seus respectivos valores de rugosidade. Além 

da realização da análise para identificação dos produtos de corrosão através da Difração de 

Raio-X (DRX). 

 

4.4.1 Taxa de Corrosão 

 

Os ensaios de imersão realizados nesse trabalho possibilitaram compreender o 

processo de corrosão do aço carbono ASTM A283, quando exposto a um sistema estático 

bifásico, contendo óleo Diesel S10 e água doce. A partir da análise de perda de massa dos 

corpos de prova, determinou-se a taxa de corrosão para o aço em estudo. 

A taxa de corrosão foi um parâmetro importante para validação do processo corrosivo 

em função do tempo. Através desse parâmetro foi possível obter informações sobre a 

intensidade do processo de deterioração da superfície metálica, sendo relevante, pois 

possibilitou compreender o processo corrosivo que ocorreu, mostrando comportamento 
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semelhante ao que pode incidir no interior de tanques de armazenamento de combustível 

(GENTIL, 2011).  

A Figura 22 mostra a evolução da taxa de corrosão para o aço em estudo, no decorrer 

de 30, 60 e 90 dias de exposição ao sistema bifásico. Analisando a taxa de corrosão em função 

do tempo de imersão, observou-se uma redução da mesma. Segundo Vieira (2012) esse 

comportamento pode estar associado à ocorrência de depósitos de partículas sólidas, produtos 

de corrosão e à aderência de micro-organismos que promovem uma barreira física, inibindo o 

acesso do eletrólito ao substrato. Um fator relevante é que a análise físico-química da água 

doce, utilizada nesse trabalho, revelou baixa concentração de sulfato, que promoveu uma 

redução do efeito agressivo desse meio.  

 

Figura 22. Taxa de Corrosão média dos corpos de prova de aço carbono ASTM A283. 

 
FONTE: Autora 

 

Os valores da taxa de corrosão foram comparados com os níveis de corrosividade. 

Segundo a classificação da norma NACE-RP-07-75 (Tabela 5 / item 3.8.1) a taxa de corrosão 

(mm/ano), entre 0,025 e 0,12 foi classificada moderada e <0,025 foi classificada baixa. 

Portanto, todos os resultados relacionados aos corpos de prova imersos em sistema bifásico 

apresentaram corrosividade moderada. Exceto para os corpos de prova retirados do óleo diesel 

puro após 90 dias, cujo resultado médio foi de 0,00026 mm/ano, apresentando corrosividade 

baixa. Os valores encontrados podem estar relacionados com os resultados da quantificação 

de BRS nos biofilmes, as quais não foram possíveis de serem detectadas. Portanto, não houve 

participação efetiva das BRS no processo de biocorrosão.  
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Comportamento semelhante foi encontrado por Vieira (2012), cujas quantificações de 

BRS não indicaram crescimento, provavelmente devido à baixa concentração de sulfato em 

água produzida.   

De acordo com Gentil (2011) a agressividade de um meio corrosivo pode ser 

determinada a partir dos valores da taxa de corrosão de um determinado material, cujos 

valores podem ser influenciados por características químicas (gases dissolvidos, salinidade, 

pH), físicas (velocidade, temperatura e pressão) ou biológicas (micro-organismos e macro-

organismos) do meio. 

Peters et al. (2015), ao analisarem os processos de corrosão de aço carbono para dutos 

em águas naturais, água do mar e água doce, constataram a agressividade das águas naturais 

estudadas. A água do mar mostrou-se mais agressiva ao aço. Em apenas 1h de exposição 

ocorreu ataque localizado. À medida que o tempo foi passando, até atingir 5 dias de 

exposição, observou-se que o ataque progrediu até se tornar generalizado. Apesar da corrosão 

abranger toda a superfície, a variação de massa foi pequena, considerando o tempo máximo 

de exposição de apenas 5 dias. Notou-se o ataque à matriz metálica, após a remoção de 

produtos aderidos, cuja taxa de corrosão foi 0,56 mm/ano em exposição à água do mar e 0,12 

mm/ano em água de rio. 

Vieira (2013) avaliou a redução da taxa de corrosão no decorrer do tempo, dizendo 

que o fato de um material ficar exposto a um meio agressivo por um período maior, não 

significa que ele tenha uma corrosão menor. O que acontece é que com o passar do tempo a 

cinética reacional de corrosão é reduzida.  

Este comportamento foi observado neste trabalho, pois nos primeiros 30 dias, os 

corpos de prova sofreram corrosão acelerada, devido à exposição direta da superfície metálica 

ao meio, que inicialmente, encontrava-se livre de camadas protetoras. Com o passar do tempo, 

formaram-se produtos de corrosão e/ou biofilmes, desenvolvendo uma barreira na superfície. 

Sendo assim, a velocidade de corrosão foi reduzindo, à medida que o eletrólito foi perdendo a 

acessibilidade de atingir o metal. O que não implica dizer que essa barreira física funcione 

como uma camada passivadora, visto que, é necessário que ela seja compacta e aderente 

(GENTIL, 2011). 

Visivelmente, a superfície do corpo de prova exposto à região contendo apenas óleo 

não apresentou mudanças significativas (Figura 23 (D)). Vieira (2012) relatou que o óleo é 

caracterizado por uma baixa condutividade e apresenta elevada resistividade, contribuindo 

para uma baixa troca iônica entre o meio e a superfície metálica. Dessa forma, contribui para 

que os valores da taxa de corrosão tornassem-se muito baixos. Entretanto, foi possível a 
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ocorrência de corrosão na superfície do metal em contato com o óleo, devido a este meio 

promover uma maior solubilidade de oxigênio. Sabe-se que o diesel é composto por produtos 

derivados de enxofre e apresenta teores de água, o que possibilita ações corrosivas sobre o 

substrato (KNOTHE et al., 2006). 

 

Figura 23. Corpos de prova imersos em sistema bifásico água/óleo – (A) 30 dias; (B) 60 dias; (C) 90 dias; 

(D) 90 dias de imersão em diesel puro.  

 

FONTE: Autora 
 

Observou-se que houve uma perda de massa dos aços ASTM A283 testados durante a 

sua imersão em 50% água doce (potável) e 50% Diesel S10 (v/v). Macroscopicamente, pode-

se notar, na Figura 23 (A, B, C), que a corrosão se concentrou principalmente nas superfícies 

dos corpos de prova que se encontravam imediatamente abaixo da interface água/diesel, ou 

seja, na região contendo água.  

Vieira (2013) observou em suas pesquisas que as taxas de corrosão para todos os 

sistemas investigados foram baixas. Isso está associado à estagnação de fluido, depósito de 

produto de corrosão e ao biofilme, que podem ter colaborado para a obtenção de valores de 

taxas de corrosão mais baixas.  

Oliveira (2010) afirmou que o fluido em repouso possibilitou uma maior permanência 

do biofilme formado sobre o metal, o que dificultou o acesso do eletrólito ao substrato e fez 

com que fossem observadas taxas de corrosão inferiores. Porém, os sistemas estáticos 

proporcionaram a formação de um biofilme mais espesso e com estrutura porosa (não 

compacta) e que não foi aderente. Isso permitiu que o eletrólito atingisse o metal, devido à 

estrutura do biofilme se formar de maneira irregular ou heterogênea sobre a superfície.  

(D) (B) (C) (A) 



107 

 

De acordo com Rossum (2000) a corrosão uniforme geralmente é favorecida quando a 

água doce apresenta pH inferior a 7,0, auxiliando para a corrosão por pites, que é frequente 

em água doce, nessas condições. 

Apesar da água doce ter promovido a formação de biofilmes, com grande quantidade 

de bactérias precipitantes do ferro e bactérias aeróbias aderidas, e o metal em contato com a 

água ter produzido reações eletroquímicas na superfície metálica, não houve um processo de 

corrosão elevada. O diesel, por ser um eletrólito de baixa condutividade, não promoveu a 

formação de produtos de corrosão e biofilmes, conferindo um caráter protetor (Figura 23 (D)). 

Silva et al. (2015) propuseram que a solubilidade de O2 em água foi muito baixa 

(0,0014mol L
-1

 H2O a 20 
o
C), o qual foi consumido rapidamente sobre a superfície do aço 

carbono e reposto naturalmente. Porém, a camada de ferrugem, tornou-se cada vez mais 

espessa, dificultando a área exposta da superfície metálica. Dessa forma, houve uma redução 

na velocidade de corrosão no decorrer do tempo.  

Xu et al. (2015) ao analisarem as caracterizações nos produtos de corrosão formados 

em superfícies de diferentes alturas, de aço baixa liga, expostas a uma solução de água 

subterrânea simulada, observaram que a diferença nas taxas de corrosão das superfícies do 

aço pode ser atribuída à diferença de potencial entre as superfícies inferior e superior. As 

taxas de corrosão para as superfícies externas e internas foram 0,0734 mm/ano e 0,0095 

mm/ano, respectivamente. Esses resultados mostraram que a corrosão foi menos intensa na 

superfície interna, provavelmente devido à formação de uma grande quantidade de CaCO3 

depositado sobre a superfície inferior, principalmente por ser um produto de corrosão 

compacto e aderente, que contribuiu para dificultar a acessibilidade do eletrólito ao substrato, 

protegendo a superfície. 

Delaunois et al. (2014) estudaram o comportamento da corrosão e biocorrosão do aço 

em sistemas de distribuição de água. O fato de muitos materiais metálicos serem fabricados 

fora das especificações pode ter sido a causa de vários problemas de corrosão. A taxa de 

corrosão atingiu 0,02 mm/ano, sendo classificada moderada de acordo com as especificações, 

em virtude do processo de corrosão localizada. 

Souza (2010), ao analisar a perda de massa de corpos de prova de aço carbono ASTM 

A283 GR. C, pela ação de água produzida de poços petrolíferos, observou que, após o 

processo de decapagem química, o material apresentou corrosão uniforme, cuja taxa de 

corrosão foi classificada baixa.  

Nas análises realizadas por Vieira (2009), os resultados mostraram que em um sistema 

dinâmico na presença de água do mar, a taxa de corrosão é consideravelmente maior, quando 
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comparado ao teste em sistema estático, o que pode ser ocasionado pelo efeito do processo de 

corrosão, erosão, gradiente de oxigenação e difusão de nutrientes, que podem favorecer a 

formação de biofilmes.  

Alguns estudos descrevem a biocorrosão por BRS em água potável. Seth e Edyvean 

(2006) notaram ocorrências frequentes de BRS em água potável quando tubos de ferro 

fundido foram usados. Eles indicaram a capacidade da BRS para colonizar uma nova 

instalação rapidamente, causando um aumento da taxa de corrosão.  

Bento et al. (2005) em suas pesquisas sobre atividades corrosivas de fungos em um 

sistema aquoso, contendo diesel e aço carbono, relataram que houve perda de massa 

significativa ao longo de 100 dias de imersão, na presença de Aspergillus fumigatus. 

O entendimento do processo corrosivo na zona interfacial Diesel S10/água doce é de 

suma importância, visto que, poucos trabalhos investigam o sinergismo entre as fases óleo/ 

água no processo corrosivo. Nessa região, deve-se levar em consideração um fator importante 

para as análises, que é a troca de nutrientes, devido à interação entre os dois diferentes meios, 

favorecendo o desenvolvimento microbiológico. Verificou-se, portanto, uma discreta perda de 

massa, indicando que apesar da corrosão não comprometeu a vida útil do metal. 

 

4.4.2 Microscopia Ótica (MO) 

 

As análises realizadas nas superfícies dos corpos de prova foram observadas por 

microscopia ótica para realizar o estudo da morfologia da corrosão. Com o uso dessa técnica 

foi possível observar as degradações nas superfícies dos corpos de prova.  

Na conclusão dos experimentos, a inspeção visual dos corpos de prova expostos ao 

sistema bifásico revelou produtos: mais espesso e com estrutura porosa (não compacta) e 

presença de ferrugem, cobrindo a superfície de forma heterogênea. A Figura 24 mostra com 

detalhes o corpo de prova exposto aos dois meios (óleo Diesel S10 e água doce), enfatizando 

a zona interfacial. 
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Figura 24. Aspecto do corpo de prova, imediatamente após ser retirado do sistema bifásico (óleo/água), 

depois de 90 dias de imersão. 

 
FONTE: Autora 

 

Os corpos de prova foram expostos aos sistemas bifásicos com sua área, 

aproximadamente, metade no óleo e metade na água doce, apesar de ocorrerem oscilações nas 

alturas dos corpos de prova expostos aos fluidos. Observou-se que as duas regiões expostas 

sofreram processos de corrosão, principalmente a área exposta à agua doce, apresentando-se 

bastante deteriorada em comparação com a área exposta ao diesel. 

O aço carbono exposto à água foi coberto com uma camada porosa marrom. Segundo 

Castaneda e Benetton (2008), Cetin e Aksu (2009) a substância gelatinosa presente na 

interface do corpo de prova pode ser observada entre os produtos de corrosão, que pode ser 

biofilme produzido, juntamente com MPE.  

Diante desse aspecto, imagens de microscopia ótica foram obtidas, visando avaliar a 

morfologia do processo corrosivo na superfície dos corpos de prova, ao longo do tempo de 

exposição aos meios corrosivos. 

A Figura 25 mostra a microscopia da peça polida e atacada com nital a 3%, antes de 

iniciar os processos de imersão para ter conhecimento dos tamanhos de grãos e da 

microestrutura do aço carbono ASTM A283.  

  

Área exposta à agua doce 

Área exposta ao Diesel S10 

Região de interface 
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Figura 25. Microscopia ótica do corpo de prova. (A) Imagem de contorno de grão; (B) tamanho de grão da 

microestrutura de aço A283.(*) 

  

(A) (B) 
(*) Magnificação: (A) 1000X. 

Imagens obtidas por microscopia ótica (MO) 

FONTE: Autora 

 

Nos limites dos grãos cristalinos, tem-se o desarranjo dos átomos decorrente do 

encontro entre os grãos, o que determina certas imperfeições no interior dos cristais. Observa-

se que a maioria dos grãos possuem tamanhos de aproximadamente 7,5 µm. Devido à 

variação de tamanhos de grãos e sua orientação em diferentes direções, contribui para uma 

heterogeneidade na superfície que pode auxiliar na corrosão eletroquímica. Para Gentil 

(2011), esse fenômeno ocorre devido ao contorno dos grãos funcionarem como área anódica e 

o grão como área catódica, que ao estarem em contato direto e na presença de um eletrólito 

formam uma pilha de ação local. 

Souza (2010) e Delaunois et al. (2014), em suas análises de metalografia sobre o aço 

carbono ASTM A283 GR. C, perceberam que as imagens de MO apresentaram uma 

configuração clássica para uma liga ferro-carbono, onde observaram a existência de duas 

fases distintas na microestrutura: a fase mais clara, que corresponde à matriz composta de 

ferrita (Fe α); e a fase mais escura, que é formada por perlita, a qual é constituída por ferrita e 

cementita (Fe α + Fe3C). Sendo assim, esse aço baixo carbono (0,14% C) possui uma rede 

cristalina do tipo CCC, devido à fase de ferrita, ficando em evidência a precipitação da perlita, 

na região de contorno de grão na microestrutura, onde há maior nível de energia de ligação 

atômica, devido às mudanças de orientação do policristal. 

Através da Figura 26 foi possível observar a superfície metálica submetida ao processo 

de jateamento, com presenças de escavações típicas do próprio jateamento, devido às 

microesferas de vidro. Esta imagem foi obtida imediatamente antes dos processos de imersão 
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e foi utilizada como padrão. Fez-se necessário jatear as peças, por proporcionaram melhor 

aderência do biofilme à superfície metálica.  

 

Figura 26. Imagem do corpo de prova jateado. (*) 

 

(*) Magnificação: 100X. 

Imagens obtidas por microscopia ótica (MO) 

FONTE: Autora 

 

Nas Figuras 27 e 28 são apresentadas microscopias dos corpos de prova jateados, onde 

são mostradas imagens antes da imersão em sistema bifásico, comparando-as com as imagens 

após os processos de corrosão em 30, 60 e 90 dias de experimentos. As representações são 

realizadas nas regiões em contato com a água, na interface e em contato com o diesel. 
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Figura 27. Corpos de prova após 30 dias de imersão – (A) em água; (B) na interface; (C) em óleo; e 

corpos de prova após 60 dias de imersão - (D) em água; (E) na interface; (F) em óleo. (*) 

  

(A) (D) 

  

(B) (E) 

  

(C) (F) 
(*) Magnificação: (A, B, C, D, E, F) 100X. 

Imagens obtidas por microscopia ótica (MO) 

FONTE: Autora 

 

  



113 

 

Figura 28. Corpos de prova após 90 dias de imersão em sistema bifásico– (A) em água; (B) na interface; 

(C) em óleo; (D) corpo de prova após 90 dias de imersão em óleo puro. (*) 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 
(*) Magnificação: (A, B, C, D) 100X. 

Imagens obtidas por microscopia ótica (MO) 

FONTE: Autora 

 

 Comparando as imagens após 30 e 60 dias de imersão (Figura 27), observou-se que o 

processo de corrosão foi se intensificando, tanto pelo fato da superfície metálica ainda está em 

contato direto com o eletrólito, proporcionando o processo de corrosão eletroquímica, devido 

a uma maior troca iônica, quanto pelas ações metabólicas dos micro-organismos presentes, 

principalmente, na região de água, como foi observado, anteriormente, na formação do 

biofilme aderido à superfície (Figura 24).  

A imagem do corpo de prova imerso em água, após 60 dias (Figura 27 (D)), 

apresentou maior desgaste da superfície metálica, quando comparada à imagem com apenas 

30 dias de imersão (Figura 27 (A)). Em relação às imagens imersas na interface (Figura 27 (B 

e E)), observou-se que houve uma pequena mudança quanto ao desgaste da superfície. Em se 

tratando da imersão em óleo, as imagens da Figura 27 (C e F) apresentaram ocorrência do 

processo de corrosão localizada.  
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Através das ilustrações das Figuras 28 (A, B, C), verificou-se que, apesar da existência 

de processos de corrosão, ao comparar com as imagens anteriores (Figura 27), observou-se 

que houve uma redução do processo corrosivo. Provavelmente, devido à falta de 

acessibilidade do eletrólito ao substrato, devido aos depósitos de partículas suspensas, aos 

produtos de corrosão, aos micro-organismos, que foram aderindo à superfície, levando a 

formação do biofilme, e consequentemente, reduzindo a velocidade de corrosão. Esse mesmo 

comportamento foi observado no estudo da perda de massa, onde se constatou redução da taxa 

de corrosão ao longo de 90 dias (OLIVEIRA, 2010; VIEIRA, 2013). 

Para a análise realizada na superfície imersa em óleo Diesel S10 puro (Figura 28 (D)), 

verificou-se que não apresentou variações em relação ao padrão (Figura 26). É importante 

salientar que esta peça foi submetida a um sistema de imersão contendo apenas óleo Diesel 

S10, sem a contaminação da água doce. O que não significa que em outras regiões não 

possam ter ocorrido processos de corrosão.  

Apesar do óleo ter uma baixa condutividade, contribuindo para que haja uma pequena 

troca iônica entre o meio e a superfície metálica, Knothe et al. (2006) relataram que o diesel é 

composto por produtos derivados de enxofre e apresenta teores de água, o que possibilita 

ações corrosivas sobre o substrato. Vieira (2012) complementou esse argumento mostrando 

que foi possível a ocorrência de corrosão na superfície do metal em contato com o óleo, 

devido a este meio promover uma maior solubilidade de oxigênio.  

A corrosão alveolar se processou na superfície metálica, produzindo sulcos ou 

escavações semelhantes a alvéolos, com fundo arredondado e profundidade geralmente menor 

que o seu diâmetro (GENTIL, 2011). Deve-se ressaltar que o processo de corrosão localizada 

pode estar associado à presença de metabólitos ácidos produzidos por micro-organismos, com 

ação corrosiva, que participam do processo de acidificação localizada (VIDELA, 2003).  

Peters et al. (2015) investigaram o caráter corrosivo de águas naturais, água doce e 

água do mar, sobre amostras metálicas de aço carbono, empregado na construção de dutos 

para o transporte de petróleo e derivados. Eles analisaram a morfologia das amostras, através 

da caracterização de microscopia ótica do ataque corrosivo. Os dois tipos de água mostraram-

se como meios corrosivos ao metal, principalmente a água do mar, propiciando processos de 

corrosão localizada, com formação de pites, para menos tempo de exposição (1 hora), e para 

mais tempo (5 dias), o ataque foi generalizado.  

Baeza et al. (2013) em suas análises sobre biocorrosão em aço, na presença de 

Escherichia coli, observaram que a adesão e subsequente colonização de bactérias sobre a 

superfície metálica contribuiu para a corrosão localizada pela influência dos micro-
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organismos. A morfologia do processo corrosivo na superfície foi observada através de MO. 

Os resultados mostraram que além da superfície apresentar ranhuras do processo de usinagem 

havia pequenas regiões escuras associadas às inclusões. Isso mostrou que o processo de 

corrosão pode ter sido acelerado tanto pela ação microbiana quanto pela rugosidade presente 

na superfície, devido à presença de sulcos mais profundos, que contribuíram para à aderência 

microbiológica.  

  

4.4.3 Morfologia da superfície e análise de elementos 

 

Diante  do processo de corrosão e biocorrosão nos corpos de prova expostos em água 

doce e óleo Diesel S10, fez-se necessário um acompanhamento da superfície metálica através 

das imagens de MEV, obtendo resultados microestruturais mais definidos e analisando os 

respectivos elementos químicos, através das análises de EDS, observados nos tempos 0, 30, 

60 e 90 dias.  

Com a finalidade de identificar a morfologia do processo de corrosão nas superfícies 

dos corpos de prova foram obtidas imagens da superfície metálica submetida ao jateamento. 

Observou-se que existe uma diferença significativa na aparência, estrutura e morfologia dos 

produtos de corrosão desenvolvidos nas placas de aço expostas ao sistema bifásico comparado 

a imagem padrão, na Figura 29 (A) com as imagens das Figuras 30 – 33. 

A análise quantitativa de EDS, na Figura 29 (B), mostrou que a imagem representativa 

de jateamento favoreceu a uma maior área de exposição, sendo possível detectar Fe e Si, que 

são elementos constituintes da composição do aço carbono ASTM A283.  

As Figuras 30 – 33 mostraram as observações morfológicas e suas respectivas análises 

elementares dos produtos de corrosão, para os períodos de 30, 60 e 90 dias, nos meios 

estudados.   
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Figura 29. Imagem de corpo de prova antes de iniciar os experimentos. (A) imagem padrão; (B) 

EDS.(*) 

   

(A) (B) 
(*) Magnificação: (A) 1000X. 

Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

FONTE: Autora 
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Figura 30. Corpos de prova jateados expostos ao sistema óleo/água, após 30 dias de imersão – (A) 

em água; (B) interface; (C) em óleo; (D,E,F) respectivos EDS.(*) 

  

(A) (D)  

  

(B) (E)  

  

(C) (F) 
(*) Magnificação: (A) 1000X; (B) 1000X; (C) 3000X. 

Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

FONTE: Autora 
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Figura 31. Corpos de prova jateados expostos ao sistema óleo/água, após 60 dias de imersão – (A) 

em água; (B) interface; (C) em óleo; (D,E,F) respectivos EDS.(*) 

  

(A) (D)  

  

(B) (E)  

  

(C) (F) 
(*) Magnificação: (A) 1000X; (B) 1000X; (C) 1800X. 

Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

FONTE: Autora 
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Figura 32. Corpos de prova jateados expostos ao sistema óleo/água, após 90 dias de imersão – (A) 

em água; (B) interface; (C) em óleo; (D,E,F) respectivos EDS.(*) 

  

(A) (D)  

  

(B) (E)  

  

(C) (F) 
(*) Magnificação: (A, B, C) 1800X. 

Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

FONTE: Autora 
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Figura 33. Corpos de prova jateados expostos ao sistema contendo óleo diesel puro - (A) após 90 

dias de imersão; (B) EDS.(*) 

  

(A) (B) 
(*) Magnificação: (A) 1800X. 

Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

FONTE: Autora 

 

Após 30, 60 e 90 dias de imersão em sistema bifásico (Figuras (30, 31, 32)), 

respectivamente, e após 90 dias de imersão em sistema contendo apenas óleo diesel puro 

(Figura 33), observou-se que houve processos de corrosão nas superfícies. A ocorrência de 

maior desgaste foi verificada nas superfícies imersas em água (Figuras 30, 31, 32 (A)). Isso 

pode ter ocorrido devido à agua ter uma alta condutividade, proporcionando troca iônica entre 

o eletrólito e o substrato (VIEIRA, 2013).   

Inicialmente, como não havia camadas protetoras em toda a superfície metálica, que 

pudessem impedir o eletrólito de estar em contato direto com o substrato, a velocidade de 

corrosão foi mais intensa. Sarin et al. (2004) relataram que, inicialmente, os valores da taxa de 

corrosão foram altos havendo redução nos tempos seguintes, devido à formação de depósitos 

que favoreceram o aumento da resistência à reação de corrosão.  

As superfícies imersas nas regiões de interface e óleo apresentaram processos de 

corrosão de forma irregular, mostrando que o processo de corrosão ocorreu em áreas distintas, 

de tal maneira que a superfície não foi coberta como um todo.  

Apesar da corrosividade ter sido classificada moderada, ao longo dos experimentos, 

para as três regiões investigadas (água, interface e óleo), verificou-se nas imagens, que as 

superfícies do metal encontraram-se desgastadas, com aparência de escavações e sulcos. Esse 

comportamento sugeriu a presença de mecanismos de corrosão alveolar (GENTIL, 2011).  

Um comportamento interessante é que apesar da taxa de corrosão para a região 

contendo apenas óleo, ser praticamente desconsiderável, nas imagens correspondentes a essa 
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área, observou-se a suposta presença de ataque corrosivo localizado nos corpos de prova. Esse 

tipo de mecanismo de corrosão pode ocorrer devido à ação de metabólitos ácidos gerados por 

micro-organismos presentes no meio (VIDELA, 2003; GENTIL, 2011).  

Em relação às análises de EDS realizadas para obter informações sobre os elementos 

presentes nas superfícies em estudo, dentre os constituintes da composição do aço carbono 

ASTM A283 estão presentes nestas análises apenas Fe e Si. Apesar deste fazer parte da 

composição do aço, seus resultados apresentaram elevados percentuais e embora a água usada 

tenha sido potável poderia ter a presença de dióxido de silício, que é um composto que não 

reage com a água, mas, provavelmente, pode causar interferências nos resultados, bem como a 

presença dos demais elementos: Cl, Na, Ca e F. Estes são elementos residuais presentes na 

água.  

Apesar de alguns autores fazerem relações entre os picos de oxigênio e carbono para 

explicar o comportamento do processo de corrosão nas superfícies metálicas, a confiabilidade 

dos resultados nas análises quantitativas de EDS, não se aplica a elementos, cujo número 

atômico seja inferior a 11, que corresponde ao Na. Portanto, O, C e F são elementos, cujos 

resultados não são consideráveis, uma vez que esta análise não detecta com precisão tais 

elementos. Estas relações entre o percentual de oxigênio com o processo corrosivo foram 

observadas nos relatos que seguem. 

Delaunois et al. (2014) relataram a presença de uma corrosão interna generalizada em 

tubos de aço, imersos em um sistema contendo água. As imagens do processo corrosivo foram 

obtidas através das análises de MEV e as análises de EDS na superfície do tubo mostraram a 

oxidação do Fe, pelo elevado percentual de O. Além da presença de diferentes elementos 

provenientes da composição química da água potável, tais como: Cl, Ca, Si, P e Pb. 

Xu et al. (2015) investigaram o comportamento da corrosão de duas superfícies em 

alturas diferentes, de um aço baixa liga, expostas a uma solução simulada de água 

subterrânea. Os produtos de corrosão formados sobre as superfícies superior e inferior foram 

caracterizados por MEV e EDS. As morfologias dos produtos de corrosão, após 365 dias de 

teste de imersão, mostraram que houve formação de uma camada castanho-amarelada, com 

regiões pretas de forma irregular na superfície superior. Em relação à superfície inferior, 

visualizou-se a formação de produtos de corrosão de forma homogênea. Os produtos de 

corrosão na superfície externa foram facilmente removidos, mas os produtos de corrosão 

sobre a superfície interna mostraram que a elevada adesão sobre o substrato, devido à 

formação de uma camada mais compacta e aderente, dificultou a remoção. As análises de 

EDS revelaram que a percentual atômico de Fe foi inferior ao de O, devido ao maior processo 
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de corrosão na superfície superior. Esses mesmos elementos foram encontrados nas análises 

realizadas na superfície inferior, com a adição de Ca, que foi revelado com grande percentual. 

Os resultados demonstraram que a superfície superior do aço sofreu corrosão mais acentuada 

do que a superfície inferior, visto que a camada de CaCO3 formada protegeu a superfície 

interna. 

De acordo com Souza (2007) o oxigênio foi um forte agente corrosivo ao aço carbono 

por participar da reação eletroquímica. Essa ação corrosiva foi proporcional à concentração de 

oxigênio na água, sendo influenciados pela temperatura e pressão. (SOUZA, 2007; GENTIL, 

2011). 

Mangwani et al. (2014) mostraram que concentrações de Ca aumentaram o 

crescimento do biofilme e que a abundante agregação de células bacterianas e níveis de MPE 

podem ter surgido devido ao Ca, que atuou como um regulador global no crescimento de 

biofilme e provocou alterações consideráveis em sua matriz, além da composição de proteína 

celular e extracelular. 

 Machado et al. (2003) observaram através de análises de EDS, que na corrosão 

microbiológica do aço, em um sistema de imersão contendo petróleo, havia também a 

presença de picos de oxigênio e de cloro, que contribuiram para o processo de deterioração da 

superfície do metálica. 

Alguns estudos demonstraram a influência da rugosidade da superfície nos processos 

de deterioração da superfície metálica. 

Zuo et al. (2002) ao analisarem o aspecto da corrosão em superfícies rugosas de aço 

inoxidável, observaram que a rugosidade da superfície desempenhou um papel fundamental 

na degradação de materiais metálicos, principalmente em um ambiente contendo Cl, que 

auxiliou no desenvolvimento da corrosão localizada. 

Walter et al. (2013) a fim de compreenderem o grau de ataque nas superfícies lisa e 

rugosa, nos tempos de 2, 6 e 12 horas, através das análises de MEV, observaram que o tempo 

de imersão de 2h para ambas superfícies provocou apenas alguns sinais de desgaste, sem a 

presença de corrosão localizada. Para as 6h de imersão, a superfície polida mostrou apenas 

pequenos poços, dando início à corrosão de pite, diferentemente da superfície áspera, que 

apresentou áreas com severos sinais de ataque localizado, que se intensificou após 12h de 

imersão. Concluiu-se que o processo de corrosão na superfície rugosa foi muito mais intenso e 

se iniciou muito mais rápido quando comparado com a superfície lisa. 
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Walter e Kannan (2011) ao analisarem a influência da superfície rugosa sobre o 

comportamento da corrosão relataram que superfícies rugosas submetidas a sistemas de 

imersão contendo Cl promoveram a corrosão localizada de maneira severa. 

Bento et al. (2005), ao estudar a degradação do diesel e as atividades corrosivas do aço 

carbono, em sistema bifásico água/diesel, obtiveram resultados através das análises de MEV, 

que indicaram corrosão localizada, devido à presença de íons sulfatos. 

As Figuras 34 (A, B, C) apresentaram imagens correspondentes aos biofilmes 

depositados sobre os corpos de prova expostos ao sistema de imersão água/óleo, nos tempos 

30, 60 e 90 dias, respectivamente. Tendo em vista o maior crescimento microbiano 

imediatamente abaixo da região interfacial, foram obtidas representações de MEV, para 

avaliar a morfologia dos biofilmes formados nas superfícies dos corpos de prova expostos à 

região de água. Na Figura 34 (D), o corpo de prova encontrava-se imerso apenas em óleo 

Diesel S10.  
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Figura 34. Corpos de prova jateados expostos à região de água, imersos no sistema óleo/água – (A) 

após 30 dias; (B) após 60 dias; (C) após 90 dias; (D) após 90 dias de imersão apenas em óleo.(*) 

 

 

 

(A) (B) 

  

(C) (D) 
(*) Magnificação: (A) 20 000X; (B) 20 000X; (C) 10 000X; (D) 15 000X. 

Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

FONTE: Autora 

 

Nas imagens das Figuras 34 (A, B, C, D), observaram-se trechos da superfície do 

corpo de prova, que sugerem ser produtos de corrosão, material polimérico extracelular (EPS) 

envolvendo algumas células, além da presença de formas microbianas, que sugerem ser 

células bacterianas isoladas.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Vieira (2012) em seu estudo sobre 

corrosão e biocorrosão em aço API 5L X60 exposto a óleo bruto e água produzida, cujo 

tempo de imersão foi de 15 e 90 dias, apresentando como resultado o mesmo comportamento 

de desprendimento e adesão de novas células, devido ao processo de formação de biofilme ser 

dinâmico. Suas imagens de MEV mostraram superfícies também desgastadas e com presença 
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de escavações e sulcos. Além de produtos de corrosão, observaram-se material polimérico 

extracelular e células bacterianas isoladas.  

Segundo Sutherland (2001) a estrutura da matriz do biofilme pode variar de acordo 

com os micro-organismos que estão presentes, do seu estado fisiológico, nutrientes e 

condições físicas existentes. 

Flemming (1993) relatou que os micro-organismos constituem menos de 10% da 

massa seca total do biofilme e mais de 90% é formada pela matriz orgânica e inorgânica, que 

é composta, na sua maioria, por água (95%), além de polímeros excretados pelos micro-

organismos, micro e macromoléculas (ácidos graxos, lipídeos, proteínas, polissacarídeos e 

ácidos húmicos) que são adsorvidas na base do substrato.  

De acordo com Wingender et al. (2001), a matriz polimérica desempenhou funções 

importantes para a sobrevivência microbiana como, por exemplo: proteção contra dessecação, 

biocidas oxidantes, alguns antibióticos e cátions metálicos, radiação ultravioleta e alguns 

protozoários. 

De acordo com a Figura 34 (B), as células microbianas não poderiam ser visualizadas, 

devido à superfície do corpo de prova está recoberta por produto de corrosão e material 

polimérico extracelular, impossibilitando tal visualização. Apesar dessas regiões encontrarem-

se dessa forma, com o passar do tempo, talvez tenha ocorrido desprendimento de células e 

adesão de novas células, em virtude do processo de formação de biofilme ser dinâmico 

(VIDELA, 2003).  

No geral, a superfície metálica apresentou zonas descobertas, proporcionando 

estrutura heterogênea e irregular, devido ao dinamismo no processo de formação de biofilmes, 

que estava intimamente relacionado ao processo de corrosão. Além do mecanismo de aeração 

diferencial, ocorreu o mecanismo da corrosão localizada alveolar, que pode ser gerada pela 

ação de metabólitos produzidos pelos micro-organismos (VIDELA, 2003).  

Uma observação interessante é que, apesar da taxa de corrosão ter sido classificada 

baixa para a região contendo apenas óleo, observou-se a presença de produtos de corrosão e 

MPE, indicando certa agressividade desse meio, na Figura 34 (D). 

De acordo com Characklis e Marshall (1990), Lewandowski e Stoodley (1995) e 

Videla e Herrera (2005) os processos de adesão microbiana, em ambientes aquáticos, são 

iniciados imediatamente após a imersão dos metais a este meio. Esta adesão pode ocorrer de 

maneira irregular sobre o substrato. Esta fase inicial de colonização microbiana é controlada 

principalmente pela hidrodinâmica. Dessa forma, em pouco tempo, os micro-organismos 

produzem exopolissacarídeos, resultando no desenvolvimento do biofilme. Como 
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consequência deste processo ocorre a dissolução do metal e formação de produtos de 

corrosão. 

De acordo com Castaneda e Benetton (2008) e AlAbbas et al. (2013), as análises 

quantitativas de EDS, no geral, mostraram que a camada aderente à superfície metálica pode 

ser constituída por óxidos de ferro misturado com cloretos de sódio, cálcio e compostos à base 

de carbono que acumularam a partir do meio de crescimento.  

Para Melo et al. (2012) e Oliveira (2013), o aço carbono exposto à água doce pode 

favorecer à presença de bactérias, em forma de bastonetes, envolvidas por substâncias 

poliméricas, partículas cristalinas e produtos de corrosão, tais como, óxidos e hidróxidos de 

ferro. 

AlAbbas et al. (2013) mostraram que o biofilme desenvolvido juntamente com os 

produtos de corrosão produzidos apresentaram morfologia e espessura heterogêneas.  

Segundo Flemming e Wingender (2010) o material polimérico extracelular são 

biopolímeros de origem microbiana composta por polissacarídeos, proteínas, glicoproteínas, 

glicolipídeos, substâncias húmicas e DNA extracelular (e-DNA), que formaram uma estrutura 

tridimensional no biofilme, proporcionando uma maior adesão. Sendo assim, os micro-

organismos foram aprisionados, determinando as condições de vida neste ambiente. 

 

4.4.4 Análises de Topografia e Rugosidade 

 

 As análises foram realizadas nas superfícies de aço carbono ASTM A283, que é um 

material utilizado para fabricação de tanques de armazenamento de combustível e em 

equipamentos sem exigência severa de resistência à tração, de acordo com a especificação 

padrão ASTM A283/A283M-13. 

 Neste estudo, as imagens iniciais foram realizadas para manter um padrão de 

comparação com as peças retiradas do sistema de imersão após 30, 60 e 90 dias, de acordo 

com a Figura 35.  

Apesar das análises terem sido realizadas nas regiões imersas em água, interface e 

óleo, fez-se necessário apresentar apenas as imagens correspondentes aos processos de maior 

desgaste da superfície metálica, visto que as outras imagens praticamente não apresentaram 

grandes variações nas análises topográficas. Neste caso, foi observado maior incidência de 

processos de corrosão, com consequente desgaste da superfície, nos corpos de prova imersos 

apenas em água, para o sistema bifásico e no corpo de prova imerso em óleo diesel puro. 
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Figura 35. Corpos de prova – (A, B, C, D) imagens padrão. Imersão em água - (E) após 30 dias; (F) após 

60 dias; (G) após 90 dias. (H) imersão em óleo puro, após 90 dias.  

  

(A) (E) 

  

(B) (F) 

  

(C) (G) 

  

(D) (H) 
FONTE: Autora 
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Ao analisar as imagens ao longo de 90 dias de imersão, observou-se que a superfície 

do aço carbono ASTM A283 jateado apresentou superfície desgastada, com presença de 

sulcos ou escavações característicos de corrosão alveolar localizada, após remoção do 

biofilme, principalmente aos 60 dias (Figura 35 (F)).  

O processo de corrosão alveolar ocorreu na superfície do material causando um 

desgaste de forma localizada, produzindo sulcos ou elevações parecidos com alvéolos, com 

fundo arredondado e profundidade normalmente menor do que o seu diâmetro. Isso 

geralmente pode acontecer com frequência em metais onde houve corrosão sob depósito, 

como, por exemplo, no caso da corrosão por aeração diferencial (ARRUDA, 2009; GENTIL, 

2011). 

Na avaliação realizada a cada tempo de imersão, a comparação entre a imagem padrão 

e após 30 dias de imersão na região de água (Figura 35 (A e E)), pode-se observar a presença 

de maior desgaste, nas regiões onde os sulcos alveolares já estavam presentes, em decorrência 

do processo de jateamento. Provavelmente, este desgaste se intensificou devido às interações 

entre o biofilme aderido e o substrato. 

Whitehead e Verran (2006) ao estudarem o efeito da superfície topográfica na adesão 

de micro-organismos observaram que a aderência de bactérias a superfícies jateadas ou 

usinadas é muito mais eficaz do que em superfícies planas.  

Walter e Kannan (2011) também analisaram a influência da rugosidade de superfícies, 

lisa e rugosa, à corrosão metálica, com valores da média de rugosidade aritmética (Ra) 

0,08µm e 0,43µm, respectivamente. Observaram que quanto maior foi a rugosidade da 

superfície maior foi a tendência à corrosão localizada. Enquanto que Hong e Nagumo (1997) 

relataram que superfícies lisas eram mais resistentes à propagação da corrosão por pites. 

Entre a imagem padrão e após 60 dias de imersão (Figuras 35 (B e F)), observou-se 

que houve uma grande variação entre as imagens topográficas, principalmente pela formação 

de uma ampla escavação, correspondente a uma corrosão localizada do tipo alveolar.  

Na imagem padrão e após 90 dias de imersão (Figuras 35 (C e G)), verificou-se a 

presença de uma extensa área desgastada, em função do processo de corrosão.  

Xu et al. (2015) em suas análises sobre os produtos de corrosão aderidos à superfície 

de aço carbono baixa liga constataram que a camada marrom-amarelada formada sobre a 

superfície, tratava-se de óxido hidróxido de ferro III (FeOOH). Esta camada se desprendeu 

facilmente da superfície e promoveu a formação de um filme menos aderente e com 

irregularidades, contribuindo para a presença de regiões menos protegidas pela própria 

camada e, consequentemente, proporcionando processos de corrosão localizada. 
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Curiosamente, a peça metálica imersa apenas em óleo (Figura 35 (H)), mostrou-se 

com imagem topográfica bastante diferente em relação à imagem padrão (Figura 35 (D)), 

sugerindo que mesmo sem a contaminação do óleo através da água, foi possível ocorrer 

desgaste, ainda que a taxa de corrosão para esse sistema tenha sido classificada baixa.  

Alnnasouri et al. (2011) ao analisarem a influência da topografia no desenvolvimento 

de biofilmes na superfície, utilizaram corpos de prova com superfície polida e jateada, que 

foram submetidos a processos de rotação em dois reatores, utilizados para verificar a 

sensibilidade do biofilme à velocidade de rotação. Os pesquisadores observaram que a 

superfície mais rugosa foi menos danificada com o aumento da velocidade de rotação, devido 

aos sulcos presentes na superfície proporcionar melhor aderência ao biofilme. Ao contrário 

das superfícies lisas, que apesar do crescimento de biofilmes, com o aumento da velocidade 

de rotação, estes se desprenderam da superfície. 

Cortez et al. (2008) observaram que, para um sistema estático, como não houve a 

velocidade de rotação, o biofilme não se separou da superfície mais facilmente, e caso este 

fenômeno tenha ocorrido, pode ter liberado no meio produtos de corrosão, que estavam 

aderidos à superfície, prejudicando imediatamente a qualidade do fluido em estudo. 

Chin et al. (2007) analisaram à formação de biofilmes em superfícies e perceberam 

que em superfícies planas houve a formação de um biofilme mais fino do que em superfícies 

ásperas. Porém, de acordo com Pasmore et al. (2001) o crescimento do biofilme ocorreu mais 

lentamente em superfícies planas, enquanto que as superfícies ásperas promoveram mais 

nichos para à aderência dos micro-organismos, devido à maior área de contato da superfície 

metálica e, consequentemente, o biofilme se desenvolveu de forma mais densa. Tais 

superfícies apresentaram sulcos que protegeram as bactérias aderidas à superfície das forças 

que poderiam removê-las (LI e LOGAN, 2004; DIMITROV et al., 2007). 

Diante dessas observações, fez-se necessário plotar os gráficos referentes às variações 

das imagens topográficas, mostrando as mudanças nos perfis de rugosidade. Na Figura 36 é 

possível observar as comparações realizadas entre o perfil de rugosidade inicial de cada 

sistema com os tempos de 30, 60 e 90 dias de imersão, respectivos.  
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Figura 36. Perfil de rugosidade dos corpos de prova imersos em sistema bifásico, após 30, 60 e 90 

dias de imersão – (A) tempo 0 e 30 dias; (B) tempo 0 e 60 dias; (C) tempo 0 e 90 dias; (D) tempo 0 e 

90 dias, para imersão apenas em óleo puro. (*) 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

(*) Co-ordenada de exposição das peças metálicas (x: -10000 µm e y: -5000 µm). 

FONTE: Autora 
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Sendo assim, devido a esses alvéolos apresentaram-se de vários tamanhos, com 

diferença tridimensional, causaram variações quanto aos valores da média aritmética de 

rugosidade. 

Apesar das imagens das superfícies metálicas, na Figura 35 apresentarem grandes 

variações topográficas, observaram-se nos perfis de rugosidade que essas variações foram 

mais acentuadas aos 60 dias de imersão (Figura 36 (B)). Dessa forma, houve a formação de 

uma grande escavação, com fundo arredondado e profundidade (50 µm) menor que o 

diâmetro (200 µm), que de acordo com Gentil (2011), sugeriu ser a presença de corrosão 

localizada alveolar.  

Todas essas variações causaram mudanças nos valores da média de rugosidade 

aritmética (Ra) e da média de rugosidade superficial aritmética (Rsa). Os valores dessas 

rugosidades foram apresentados na Tabela 17, de acordo com o tempo de imersão nos quatro 

reatores. As análises do perfil de rugosidade e seus respectivos valores corresponderam 

exatamente às imagens topográficas que mais sofreram variações, devido ao processo de 

corrosão. 

 

Tabela 17. Valor de rugosidade dos corpos de prova referente aos perfis no tempo inicial, após 30, 60 e 90 

dias de imersão. (*) 

Reatores 
Tempo 0 30 dias 60 dias 90 dias 

Rsa Ra Rsa Ra Rsa Ra Rsa Ra 

Reator 1 2,3 1,6 2,4 1,7     

Reator 2 2,3 1,7   3,6 9,1   

Reator 3 2,3 1,5     4,3 5,2 

Reator 4 2,3 1,3     2,3 1,5 

(*) Todos os valores de rugosidade estão expressos em µm. 

FONTE: Autora 

  

 Inicialmente, ao comparar a média de rugosidade superficial aritmética (Rsa), 

observou-se que todas apresentaram o mesmo valor (2,3 µm). Esses resultados variaram de 

acordo com o perfil de rugosidade, onde se verificou uma grande diferença, principalmente 

entre o tempo inicial e após 60 dias de imersão (3,6 µm), coerente com a formação da 

corrosão alveolar. Esta média estava relacionada à área analisada como um todo, 

diferentemente da média de rugosidade aritmética (Ra), que estava associada a um único perfil 

de rugosidade, sendo necessária realizar uma média entre sete perfis. Por esta razão houve 

mudanças severas entre os valores de Rsa e Ra. Observou-se que aos 60 dias de imersão esses 

resultados foram respectivamente, 3,6 e 9,1µm. O fato do perfil de rugosidade ter sido 
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realizado exatamente sobre o sulco gerou esse resultado. Portanto, dependendo da posição do 

perfil de rugosidade a média de rugosidade aritmética (Ra) sofreu mudanças em seus valores.  

 A análise da topografia sobre o corpo de prova imerso apenas em óleo Diesel S10 

(Figura 35 (H)), mostrou que apesar da diferença topográfica, o perfil de rugosidade e seu 

respectivo valor mostraram baixa variação, cujo resultado para a média de rugosidade 

aritmética (Ra) foi de 1,3 µm, inicialmente, e 1,5 µm, após 90 dias de imersão, embora a Rsa 

tenha se mantido a mesma. 

De acordo com Characklis e Marshall (1990) e Boyd et al. (2002), os dois fatores mais 

importantes, que comprometeram a adesão celular à superfície foram a topografia e a 

rugosidade.  

O fato das superfícies terem sido jateadas influenciou na aderência do biofilme à 

superfície metálica, de forma a contribuir para o processo corrosivo. Griffin e Findlay (2000) 

relataram que a espessura do biofilme depende tanto da topografia e da rugosidade quanto do 

sistema ser estático ou dinâmico. No caso de uma superfície lisa submetida a um sistema 

dinâmico, as forças de cisalhamento aplicadas sobre a superfície podem remover parte do 

biofilme aderido.  

 De acordo com Chaturongkasumrit et al. (2011) a rugosidade da superfície interferiu 

na formação de biofilme, auxiliando para uma maior aderência em comparação com uma 

superfície que apresentasse menos escavações ou ranhuras. 

 Arnold e Bailey (2000) relataram que a formação de biofilme diminuiu com um baixo 

valor de rugosidade (Ra). Sinde e Carvalho (2000) complementaram essa afirmação, dizendo 

que, além da rugosidade da superfície, a fixação de células bacterianas, na formação inicial do 

biofilme, depende de outras propriedades da superfície de contato, tais como a energia de 

superfície livre ou a molhabilidade de uma superfície. Quando existe a presença de alta 

energia de superfície livre, como ocorre em materiais hidrofílicos, geralmente permitem uma 

maior aderência bacteriana e formação de biofilme do que superfícies hidrofóbicas. 

 Beyth et al. (2008) analisaram as mudanças na topografia da superfície, através da 

aderência de biofilme, na presença de Streptococcus mutans. As análises foram realizadas em 

superfícies sem e com a influência do biofilme, obtendo mudanças topográficas severas. Eles 

mostraram que o crescimento do S. Mutans, após 30 dias, aumentou a rugosidade da 

superfície, devido às interações entre o biofilme e o material, sem causar alterações na 

microestrutura. Sendo assim, o desgaste da superfície comprometeu o tempo de vida útil do 

material, mas isso ocorreu a longo prazo. 
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 Walter et al. (2013) estudaram o efeito na rugosidade da superfície lisa e rugosa, 

através do comportamento de degradação in vitro de uma liga à base de magnésio AZ91. Os 

resultados apresentaram desgaste severo mais visível na liga de superfície áspera em 

comparação com a liga de superfície lisa, cujos valores de média de rugosidade aritmética 

(Ra) foram de 0,973µm e 0,022µm, respectivamente. 

Sharland (1987) sugeriu que a concentração local de uma solução foi determinada pela 

geometria de poços superficiais e vales, que afetaram a difusão de íons ativos e poderam 

causar regiões com diferentes teores de gases dissolvidos durante a corrosão. Gentil (2011) 

complementou esse argumento, dizendo que esses fenômenos são conhecidos por pilhas de 

concentração. Para um mesmo material metálico em contato com diferentes concentrações de 

um mesmo eletrólito, tem-se a pilha de concentração iônica. Quando o mesmo material 

metálico está em contato com o mesmo eletrólito, mas em locais em que os teores de gases 

dissolvidos são diferentes, tem-se a pilha de aeração diferencial. 

Comportamentos semelhantes foram encontrados por Shahryari et al. (2008) em suas 

análises sobre a rugosidade da superfície. Perceberam que o aumento da rugosidade da 

superfície, além de contribuir para uma melhor aderência dos produtos de corrosão e, 

consequentemente do biofilme contribui também para um aumento da taxa de corrosão, em 

virtude do processo de degradação na superfície metálica.  

Lee et al. (2012) estudaram a influência da topografia da superfície na resistência à 

corrosão do aço. Os resultados mostraram que a resistência à corrosão estava estreitamente 

relacionada com a distribuição de sulcos na superfície, os quais afetaram a difusão de íons 

ativos durante a corrosão, em corpos de prova com superfícies ásperas. Eles constataram que 

a formação de pites ocorreu preferencialmente alinhada ao longo das ranhuras e, que a 

rugosidade na superfície contribuiu para o processo de corrosão localizada.  

Pistorius e Burstein (1992) mostraram que quanto mais sulcos presentes nas 

superfícies, mais ásperas elas se tornaram. Sendo assim, possivelmente as depressões 

profundas sobre a superfície exigiram um menor potencial para ativar a corrosão do que os 

poços mais abertas, devido às diferentes taxas de difusão.  

Segundo Stachowiak (2005) a topografia da superfície é um componente metálico, que 

está relacionada fortemente à corrosão, e é determinada por processos de acabamento de 

superfície. As superfícies preparadas por processos mecânicos são fortemente alteradas pelos 

processos de desgaste. Métodos de desgaste diferentes resultam em diferentes acabamentos e 

texturas de superfície. Para descrever as características únicas das superfícies, vários 

parâmetros de rugosidade foram analisados e entre eles realizou-se a média de rugosidade 
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aritmética (Ra) e o desvio médio quadrático do perfil de rugosidade (Rq). Estes foram os 

parâmetros mais frequentemente utilizados para fins de engenharia. 

 Essas informações acrescentaram a importância do estudo da rugosidade da superfície 

para obter conhecimentos sobre a aderência dos biofilmes, em virtude do processo de 

corrosão nas superfícies de materiais. 

 

4.4.5 Análises de Difração de Raio-X (DRX) 

 

Os espectros de DRX dos corpos de prova de aço carbono ASTM A283 expostos aos 

sistemas bifásicos, nos tempos 0, 30, 60 e 90 dias, foram apresentados nas Figuras 37 – 40, 

respectivamente.   

A Figura 37 mostrou o espectro de DRX do corpo de prova, antes da imersão da peça 

de aço carbono no Reator 1, contendo água doce e óleo Diesel S10. Como não havia 

processos de corrosão na superfície, observou-se que inicialmente foi detectada apenas a 

presença de Fe, cuja estrutura cristalina é cúbica de corpo centrado. Os pontos dos picos 

referentes a esta fase foram: 44,70; 64,96; 82,30; 98,84 e 116,20. 

 

Figura 37. Espectro de DRX da superfície analisada, antes da imersão em sistema bifásico.  

 

FONTE: Autora 

 

Na Figura 38, após 30 dias de imersão dos corpos de prova em sistema bifásico, houve 

a formação de fases indicativas de óxidos, confirmando o processo de corrosão. Observando a 

intensidade dos picos nas cartas e seus respectivos pontos de co-ordenadas, o espectro 

apresentou além de Fe, a formação de uma quantidade significativa do composto de magnetita 
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(Fe3O4), na sua forma cúbica de face centrada (29,68; 35,36 e 63,62), siderita (FeCO3), na sua 

forma romboédrica (31,16) e óxidos hidróxido de ferro (III)  (FeOOH), na sua forma 

hexagonal (40,4). 

 

Figura 38. Espectro de DRX da superfície analisada, após 30 dias de imersão em sistema bifásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Autora 

 

No espectro da Figura 39, verificou-se que o corpo de prova, ao completar 60 dias de 

imersão em sistema bifásico, obteve a formação da maior quantidade de compostos 

indicativos de produtos de corrosão, em relação aos demais espectros. Além da presença de 

Fe, o espectro apresentou a formação de magnetita (Fe3O4), na sua forma cúbica de face 

centrada (29,66; 35,4; 43,40 e 63,60), siderita (FeCO3), na sua forma romboédrica (31,72 e 

61,52), óxidos hidróxido de ferro (III)  (FeOOH), na sua forma hexagonal (39,7 e 40,4), óxido 

de ferro (FeO), na sua forma romboédrica (41,78), sulfeto de ferro (FeS), na sua forma 

monoclínica (47,98 e 48, 96) e a formação do composto de sulfeto de ferro que incluem 

mackinawite (Fe1+xS), na forma tegragonal (66,34).   
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Figura 39. Espectro de DRX da superfície analisada, após 60 dias de imersão em sistema bifásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Autora 
 

Para o espectro correspondente aos 90 dias de imersão dos corpos de prova em água 

doce e óleo Diesel S10, como mostrou a Figura 40, teve-se como resultado a presença de 

apenas dois compostos indicativos de processo de corrosão: ferro e magnetita (Fe3O4), na sua 

forma cúbica de face centrada (29,64). Este comportamento poderia estar associado ao 

processo de desprendimento do biofilme, podendo ter ocorrido o ciclo de renovação do 

biofilme. 

 

Figura 40. Espectro de DRX da superfície analisada, após 90 dias de imersão em sistema bifásico. 

 

FONTE: Autora 
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AIAbbas et al. (2013) também encontraram em seus resultados de análises realizadas 

no DRX a formação de de uma quantidade significativa do composto de sulfeto de ferro que 

incluíam mackinawite (Fe1 + xS), outro sulfeto de ferro biogenético (FeS), siderita (FeCO3) e 

de óxidos hidróxido de ferro (III)  (FeOOH), constituintes dos produtos de corrosão para o 

sistema exposto ao consórcio de BRS: Desulfomicrobium sp., Clostridium sp. e Anaerophaga 

sp. 

A reatividade de H2S com o ferro poderia ter sido intensa para a formação de filmes de 

mackinawite, que era esperada como uma consequência da produção de sulfeto na presença 

de BRS. Porém, essa camada de mackinawite formada não foi estável e poderia ter sido 

dissolvida, dependendo do nível de saturação da solução. Para que essa camada não se 

dissolvesse era preciso que o pH estivesse entre 4 e 7, que é típico de um ambiente contendo 

BRS (EDYVEAN, 1991). Todavia, não foi possível quantificar BRS de acordo com o 

procedimento adotado. 

O filme de sulfeto de ferro poderia proteger ou atacar a superfície. As películas finas 

protetoras estavam associadas com taxas de baixa concentração de íons ferrosos. Quanto aos 

filmes ativos, podem ter se formado na presença de altas concentrações de íons ferrosos. Essa 

película protetora pode ter provocado falhas, devido à interrupção da ação microbiana, ao 

crescimento volumoso e à oxidação (EDYVEAN, 1991).  

Para Madigan (2009) algumas bactérias foram capazes de utilização fermentativa de 

lactato, que é um sal derivado de ácido lático, cuja origem é devida à quebra da glicose para 

obtenção de energia. Essa ação fermentativa depende do pH, do meio, do acetato produzido, 

do bicarbonato ou do ácido propiônico que possam ser relevantes para o sistema. No entanto, 

tais medidas não foram realizadas neste trabalho, devido a algumas limitações.  

De acordo com Enning et al. (2012), alguns micro-organismos podem converter 

lactato à acetato, através de piruvato, e produzir o carbonato, resultando na formação de 

FeCO3.  

Os resultados de DRX e EDS implicaram em reações que ocorreram como resultado 

de atividades metabólicas dos micro-organismos e comportamento da corrosão na superfície 

do aço. As reações químicas e eletroquímicas gerais variaram de acordo com o teor da 

superfície e análise de EDS.  

De acordo com Xiao et al. (2008), Li et al. (2008), Sun et al. (2011) e Gentil (2011) o 

produto de corrosão é formado pelos íons resultantes das reações anódicas e catódicas, 

conforme mostrado nas Eq. 3 e 4: 
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 Reação anódica 

 Fe → Fe
2+

 + 2e
+ 

 
(3) 

 Reação catódica: 

 1/2O2 + H2O + 2e- → 2OH- 

 
(4) 

 

Os íons Fe
2+ 

reagiram com íons OH
-
, formando de Fe(OH)2, como mostrou a Eq. 5, do 

produto de corrosão: 

 Fe
2+

 + 2OH
-
 → Fe(OH)2 

 
(5) 

 

Esse produto insolúvel geralmente ocorre em meio neutro ou básico, que na presença 

de oxigênio na solução levou à formação de Fe(OH)3 e γ-FeOOH como mostraram as Eq. 6, 7 

e 8:  

 

 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 

 
(6) 

 4Fe(OH)2 + O2 → 4FeOOH + 2H2O 

 
(7) 

 Fe(OH)3 → FeOOH + H2O 

 
(8) 

 

E em meio deficiente de oxigênio, houve a formação da magnetita (Eq. 9): 

 

 3Fe(OH)2 → Fe3O4 + 2H2O + H2 

 
(9) 

 

Quanto ao óxido de ferro, Fe2O3, quando não está hidratado apresenta-se na forma ɑ-

Fe2O3, que é conhecido como hematita, mas quando está hidratado, sua forma pode ser 

apresentada como: 

 

 Akaganeíta: β-FeOOH 

 Lepidocrocita: γ-FeOOH 

 Goetita: ɑ-FeOOH 

 

Assim, a ferrugem pode ser constituída de três camadas de óxidos de ferro hidratados, 

em diferentes estados de oxidação: FeO, Fe3O4 e Fe2O3. 

De acordo com as atividades metabólicas dos micro-organismos, geralmente há uma 

reação catódica sob condições naturais desaeradas (Eq. 10): 

 

 2H2O + 2e
- 
→  H2 + 2OH

- 

 
(10) 
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A BRS pode utilizar o hidrogênio catódico para reduzir sulfato a sulfeto da seguinte 

forma (Eq. 11) (BHOLA et al., 2010): 

 

 SO4
2-

 + 9H
+
 + 8e

-
 → HS

-
 + 4H2O 

 
(11) 

 

Essa reação normalmente acontece em um ritmo lento, sem a biocatálise de bactérias, 

no entanto, em sistemas que contenham micróbios, a reação pode ser rápida, sendo 

enzimaticamente catalisada. Alguns íons de sulfeto de hidrogênio irão converter-se para 

sulfeto de hidrogênio, especialmente com pH ácido, tal como descrito na Eq. 12, a seguir 

(JAVAHERDASHTI, 2008): 

 HS
- 
+ H

+
 → H2S 

 
(12) 

 

A produção de sulfeto de hidrogênio e oxidação de ferro (reação anódica) levou à 

formação de diferentes tipos de sulfeto de ferro como mostraram as Eq. 13 e 14 (CETIN e 

AKSU, 2009): 

 Fe
0
 → Fe

2+
 + 2e

-
 

 
(13) 

 Fe
2+

 + H2S → FeySx + 2H
+
 

 
(14) 

 

De acordo com Liu et al. (2009), os íons ferrosos (Fe
2+

) produzidos pelo processo de 

dissolução reagiram com sulfeto metabolizado pelas bactérias com a subsequente produção de 

diferentes formas de sulfeto de ferro (FeySx). Portanto, esperava-se que a estrutura do biofilme 

tivesse alterações de acordo com as diferentes fases de crescimento para as BRS. 

Para Lee et al. (1995), num ambiente de água desaerada, a formação de hidrogênio 

sobre a superfície pode ser extremamente baixa, devido ao limite de prótons (Eq. 15). 

 

 H
+
 + 1e

-
 → Hads 

 
(15) 

 

Por conseguinte, quando não existe hidrogênio suficiente para conduzir a reação 

metabólica alguns micro-organismos podem alternar para converter a fonte de carbono 

(lactato) à acetato, através do piruvato, com a produção de carbonato (MADIGAN, 2009). As 

primeiras reações desse processo são as seguintes, como mostraram as Eq. 16 e 17: 

 

 2CH3CHOHCOO
-
 + 2SO   

    → 4CH3COO
- 
+ HCO3

-
 + H2S + HS

-
 + H

+
 + CO2 

 
(16) 
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Íons carbonato reagiram com íons ferrosos e formaram siderita insolúvel (FeCO3), 

além de sulfeto de ferro (FeS). A reação em rede foi a seguinte (ENNING et al., 2012): 

 

 4Fe + SO   
     3HCO3

-
 + H2O → FeS(S) + 3FeCO3(S) + 5OH

- 

 
(17) 

 

AIAbbas et al. (2013), em seus estudos sobre corrosão microbiana em oleoduto de aço 

sob a influência de um consórcio isolado de bactérias redutoras de sulfato, de uma jazida de 

petróleo, perceberam que a  condutividade do sulfeto de ferro aumentou o acoplamento entre 

a solução e a superfície subjacente que, por sua vez, catalisou o processo de corrosão. A 

condutividade dos produtos de corrosão heterogêneos compostos de FeS e FeCO3 em culturas 

de BRS foi relatada em torno de 50 Sm
-1

, que é mais elevado do que muitos semicondutores 

típicos, tais como silício. Esta condutividade ocorreu devido, principalmente, à presença de 

FeS com FeCO3, que é considerado um isolante mineral (ENNING et al., 2012). 

De acordo com Silva et al. (2015), a oxidação do Fe ocorreu devido esse elemento ser 

termodinamicamente instável na presença de O2. A ação conjunta de O2 e H2O favoreceu um 

meio mais agressivo, que ao reagir com o aço carbono formou uma camada porosa de 

produtos de corrosão conhecida como ferrugem. Essa camada foi constituída por uma mistura 

de diferentes fases de FeOOH, cuja composição pode variar de acordo com o meio. 

Xu et al. (2015) analisaram os padrões de difração de raios-x dos produtos de corrosão 

formados sobre as superfícies superior e inferior do aço baixa liga, após 365 dias de imersão 

em uma solução simulada de água subterrânea. A camada de produtos de corrosão sobre a 

superfície externa apresentou Fe3O4 e γ-FeOOH. Para os produtos de corrosão na superfície 

interna, os picos de difração dominantes foram de CaCO3, e outros picos de difração de α-

FeOOH e Fe3O4 também foram observados.  

Oliveira (2013) ao avaliar o processo de biocorrosão em superfícies de aço carbono 

expostos à agua doce durante 30, 60 e 90 dias, através das análises de DRX, observou que em 

todas as amostras analisadas foram encontradas as fases cristalinas lepdocrocita e pirrotita.  

Nas análises de DRX realizadas por Melo et al. (2012) foi encontrado FeOOH, na 

forma de akaganeíta, goetita e lepidocrocita, além da presença de magnetita. O mesmo 

ocorreu com Oliveira (2010), que encontrou goetita e lepidocrocita, em seu estudo sobre a 

utilização da xantana e hipoclorito de sódio como estratégia para controle da biocorrosão. 

Segundo Cornell e Schwertmann (1996), através da rápida oxidação de hidróxidos ferrosos, 

formou-se a lepidocrocita. 
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Segundo Bento et al. (2004) e conforme Diagramas Pourbaix para o ferro na presença 

de água, contendo fosfato, nitrato e sulfato, o potencial alcançado pelo aço carbono seria na 

região de estabilidade de Fe3O4, que é conhecido por ser relativamente não protetor.  

Para Madigan (2009), o fato da Desulfomicrobium ter a capacidade para converter a 

fonte de carbono (lactato) através de acetato piruvato, juntamente com a produção de 

carbonato, dá suporte à formação de FeCO3.  

Bento et al. (2005) verificaram que durante 100 dias, a produção de metabólitos ácidos 

foram capazes de estimular a corrosão de ferro, levando-se em consideração que o dióxido de 

carbono é um dos principais metabólitos finais de degradação de hidrocarbonetos. É bem 

conhecido na indústria petrolífera que CO2 pode estimular fortemente a corrosão de aço 

carbono em soluções desaeradas ou ligeiramente neutras.  
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSÕES  

 

O comportamento da corrosão do aço carbono ASTM A283 e a biodegradação do óleo 

Diesel S10 submetidos a um sistema de imersão bifásico óleo/água foram investigados, e as 

seguintes conclusões foram obtidas: 

 As análises físico-químicas na água mostraram variações nas concentrações de 

cloretos, ferros e sulfatos, provavelmente, devido ao processo de corrosão na 

superfície metálica; 

 As caracterizações físico-químicas do Diesel S10 puro e em contato com a água doce 

apresentaram resultados dentro das especificações estabelecidas pela ANP, não 

ocorrendo degradação do combustível, apesar da troca de nutrientes com a água e do 

desenvolvimento de metabólitos microbianos; 

 Na quantificação dos micro-organismos observou-se que, inicialmente, houve a ação 

das bactérias aeróbias, que contribuíram para o desenvolvimento das anaeróbias, as 

quais foram detectadas na água, no biofilme e no resíduo depositado no fundo do 

Reator 3, que de certa forma influenciaram nos resultados da taxa de corrosão nas 

superfícies metálicas; 

 A taxa de corrosão foi classificada moderada para os corpos de prova imersos em 

sistema bifásico, e baixa para os corpos de prova imersos em óleo diesel puro. 

Observou-se uma diminuição da taxa de corrosão, ao longo dos 90 dias de imersão em 

sistema bifásico, que estava associada à formação de uma camada composta por 

produtos de corrosão e biofilmes ao longo dos experimentos, o que dificultou o acesso 

do eletrólito ao metal base; 

 As imagens de MO para os corpos de prova expostos ao sistema bifásico mostraram 

corrosão localizada, principalmente na região de óleo. Isso estava associado ao diesel 

ser composto por produtos derivados de enxofre e apresentar teores de água, 

promovendo maior solubilidade de oxigênio, o que possibilitou ações corrosivas sobre 

o substrato; 

 As imagens de MEV revelaram biofilmes aderidos à superfície metálica, constituidos 

por produtos de corrosão e formas que sugerem ser células microbianas envolvidas por 

material polimérico extracelular; 



143 

 

 As análises de topografia confirmaram a presença de corrosão localizada alveolar em 

algumas regiões, mostrando que a corrosão não ocorreu de forma generalizada; 

 A rugosidade da superfície do aço carbono ASTM A283 contribuiu tanto para acelerar 

o processo de corrosão quanto para a formação de biofilmes aderidos à superfície, cujo 

mecanismo de corrosão estava associado à ação de metabólitos ácidos gerados por 

micro-organismos presentes no meio; 

 Os espectros de DRX apresentaram diferentes fases, além da presença de Fe: 

magnetita (Fe3O4), siderita (FeCO3), óxido hidróxido de ferro (FeOOH), óxido de 

ferro (FeO), sulfeto de ferro, que incluem FeS e (FexSy), os quais são constituintes dos 

produtos de corrosão, principalmente, após 60 dias de imersão, que pode estar 

relacionado com uma maior aderência dos produtos na superfície; 

 Sendo assim, a proposta de estudo de sistema bifásico óleo/água, em condições 

estáticas mostrou que as superfícies dos corpos de prova de aço submetidas aos 

processos de imersão em água apresentaram processos de corrosão mais severos do 

que as superfícies imersas nas regiões de interface e nas regiões de óleo diesel. Este 

comportamento pode ser semelhante ao que ocorre em tanques de armazenamento de 

combustível, podendo se tornar um sério agravante no processo de corrosão e 

biocorrosão. 
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CAPÍTULO VI 

6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Visando ampliar o presente estudo, faz-se necessário sugerir o desenvolvimento de 

trabalhos futuros, através de pesquisas relacionadas ao tema desenvolvido nesta dissertação: 

 

 A realização de ensaios em sistema dinâmico, contendo as mesmas concentrações da 

mistura óleo/água. Essa nova percepção de análise possibilitará uma melhor 

compreensão dos efeitos da troca nutricional e processo de oxigenação, na formação 

do biofilme e no processo de corrosão da superfície metálica; 

 Ensaios eletroquímicos, em tempos mais curtos, para um estudo cinético;  

 Estudos quanto à microestrutura do material, incluindo ensaios de microdureza, para 

verificar a interferência desses processos de corrosão nas propriedades mecânicas. 

 Realizar os experimentos com peças usinadas e polidas para comparar com o presente 

trabalho, uma vez que este foi desenvolvido com peças jateadas. 
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