Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Carine Silva Santos

Ação do cloro livre e do nitrito de sódio em sistemas fechados de
resfriamento de água

São Paulo
2018

iii

Carine Silva Santos

Ação do cloro livre e do nitrito de sódio em sistemas fechados de resfriamento de
água

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Processos Industriais.

Data da aprovação: _____/_____/________

____________________________________
Profa. Dra. Célia A. L. dos Santos
(Orientadora)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Profª. Drª. Célia A. L. dos Santos (Orientadora)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Profª. Drª. Juliana Lopes Cardoso (Membro)
FIPT – Fundação Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Jean Vicente Ferrari (Membro)
USP - Universidade de São Paulo

iii

iv

Carine Silva Santos

Ação do cloro livre e do nitrito de sódio em sistemas fechados de resfriamento de
água

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Processos Industriais.
Área de Concentração: Desenvolvimento
e Otimização de Processos Industriais.

Orientadora: Profa. Dra. Celia A. Lino dos
Santos

São Paulo
Agosto/2018

iv

v

v

vi

DEDICATÓRIA
À Deus,
por me conceder saúde e guiar os meus passos.
Aos meus pais Solange e Edvaldo,
por me prover a oportunidade de estudar e ser exemplo de caráter e simplicidade.
Ao meu esposo Maurício,
pelo amor, paciência e dedicação.
À minha orientadora Profa Dra.Celia,
pela confiança, paciência, incentivo, amizade e excelente orientação.

vi

vii

‘‘A dúvida é o princípio da sabedoria’’
Aristóteles

vii

viii

AGRADECIMENTOS

À Deus que me proporcionou a vida e por me guiar nesta trajetória.
À minha orientadora Dra.Celia Aparecida Lino dos Santos por todo apoio,
paciência e extrema dedicação em minha orientação. Agradeço enormemente a
oportunidade e todo o conhecimento proporcionado!
Ao Prof. Dr. Deovaldo de Moraes Júnior por me acolher tão bem em seu
laboratório, repassando conhecimento e experiência.
Aos colegas do laboratório pela colaboração, apoio, conversas e amizade.
Ao meu esposo, Maurício Pontes de Almeida e Silva, por todo amor,
dedicação na execução deste trabalho, companheirismo e por compreender todos os
meus momentos e dificuldades. Seu valioso apoio foi essencial em todas as etapas
deste trabalho.
À minha filha Marília Santos Pontes, que ainda não tem idade para entender
muitas coisas, agradeço pela espontaneidade, carisma constante, carinho e amor
incondicional.
Aos meus pais, Edvaldo e Solange, meu eterno agradecimento por me
proporcionar todas as oportunidades e sempre estarem ao meu lado.
À minha irmã Nicoly pelas numerosas sugestões, amizade e carinho.
À toda minha família, que esteve sempre presente em todos os momentos,
mesmo à distância.

viii

ix

RESUMO
As plantas de tratamento de petróleo e gás buscam reduzir ou até mesmo
prevenir, os danos causados aos equipamentos de processo oriundos do fenômeno
da corrosão e, também, as incrustações microbiológicas. É necessário, no entanto,
conhecer a atuação e a eficiência dos compostos químicos utilizados para mitigar
tais efeitos, principalmente, nos sistemas de processamento primário de petróleo e
gás onde eles são mais notórios e agressivos. A intensidade do ataque se deve ao
fato da circulação fechada de água de tais sistemas favorecer a proliferação de
microrganismos que corroboram os efeitos da corrosão necessitando, portanto, da
adição do agente biocida hipoclorito de sódio. Porém, este composto é agressivo ao
aço-carbono, material metálico mais empregado nos sistemas de água de
resfriamento, advindo a exigência de adição de inibidores de corrosão aliados ao
biocida. Frente a esta situação, o presente estudo teve como objetivo avaliar a taxa
de corrosão do aço carbono em água destilada; água destilada e hipoclorito de
sódio; água destilada contendo hipoclorito de sódio e inibidor de corrosão a base de
nitrito de sódio, com o intuito também de verificar a interação entre o cloro livre e
este inibidor de corrosão. Os ensaios foram realizados em sistemas desenvolvidos
em escala laboratorial, considerando três meios de estudo supracitados, de forma a
proporcionar a avaliação comparativa dos resultados em sistemas com operação
dinâmica e estática. O nitrito de sódio foi empregado na sua forma sólida, como uma
possibilidade economicamente atraente de inibidor de corrosão para sistemas
industriais. Ressalta-se que o inibidor de corrosão largamente empregado nos
sistemas de água de resfriamento é uma solução de nitrito de sódio e metaborato de
sódio, sendo este último componente acrescentado com a finalidade de elevar o pH
do meio e proporcionar uma proteção maior para o aço-carbono. Nos ensaios de
laboratório foi verificado, para o meio de água destilada, que a corrosão foi mais
agressiva ao sistema estático. Para o meio de água destilada contendo hipoclorito
de sódio, a corrosão foi mais agressiva ao sistema dinâmico. A interação entre o
cloro livre, produto da decomposição do hipoclorito de sódio, e o inibidor de corrosão
foi verificada nos ensaios realizados utilizando concomitantemente ambos os
compostos químicos. Nesses ensaios, observou-se que o teor de cloro livre
manteve-se baixo para ambos os sistemas. O uso do nitrito de sódio puro como
inibidor de corrosão protegeu de maneira eficaz o aço-carbono na presença de
hipoclorito de sódio, mesmo não mantendo o pH do meio acima de 8. Foi verificado
que o inibidor de corrosão apresentou ação positiva quando ministrado na forma
sólida, pois se verificou que a taxa de corrosão foi de, aproximadamente, zero. Com
isso, o nitrito de sódio na forma sólida pode representar uma alternativa econômica
visto ser mais barato que os produtos empregados atualmente. Neste estudo, foi
importante verificar a interação deletéria entre o hipoclorito de sódio e o nitrito de
sódio com a indicação de formação de cloroamina. Essa formação prejudica a
manutenção de ambos os compostos nas faixas recomendadas. Ressalta-se que as
medições analíticas para detecção de cloro livre e nitrito de sódio foram realizadas
utilizando um fotômetro portátil que viabilizou ambas as análises por proporcionar um
procedimento rápido, o que não foi possível conseguir com a titulometria para a
detecção de cloro livre, posto que esta técnica demanda maior tempo para sua
correta execução.
Palavras-chave: Corrosão; Sistema de água de resfriamento; Aço-carbono;
Hipoclorito de sódio; Nitrito de sódio; Cloroamina.
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ABSTRACT
Action of free chlorine and of sodium nitrite in closed water cooling systems
Oil and gas processing plants seek to reduce or even prevent the damage
caused to process equipment from the phenomenon of corrosion as well as
microbiological encrustation. For this it is necessary to know the performance and
efficiency of the chemical compounds used to mitigate such effects especially in the
primary oil and gas processing systems where they are most notorious and
aggressive. The attack intensity is due to that the closed water circulation from such
systems favors the proliferation of microorganisms that corroborate the corrosion
effects thus necessitating the addition of the biocidal agent sodium hypochlorite.
However, this compound is aggressive to carbon steel, the most used metallic
material in cooling water systems, resulting in the requirement of corrosion inhibitors
and biocide. In light of this situation, the present study had as objective to evaluate
the corrosion rate of carbon steel in distilled water; distilled water and sodium
hypochlorite; distilled water containing sodium hypochlorite and corrosion inhibitor
based on sodium nitrite, in order to verify the interaction between free chlorine and
this corrosion inhibitor. The tests were carried out in laboratory scale systems
developed considering three aforementioned conditions in order to provide the
comparative evaluation of the results in dynamic and static systems operation.
Sodium nitrite was employed in its solid form as an economically attractive possibility
of corrosion inhibitor for industrial systems. It should be noted that the corrosion
inhibitor widely used in cooling water systems is a solution of sodium nitrite and
sodium metaborate, the latter component being added for the purpose of raising the
medium pH and providing greater protection for carbon steel. Corrosion was more
aggressive to the static system for the distilled water medium during the laboratory
tests. Corrosion was more aggressive to the dynamic system for the distilled water
medium containing sodium hypochlorite. The interaction between free chlorine due to
sodium hypochlorite decomposition product and the corrosion inhibitor could be
verified in the tests performed using both chemical compounds concomitantly. In
these tests it was observed that the free chlorine content remained low for both
systems. The use of pure sodium nitrite as a corrosion inhibitor effectively protected
the carbon steel in the presence of sodium hypochlorite even though it did not
maintain the pH of the medium above 8. The corrosion rate was found to be
approximately zero when pure sodium nitrite was used (solid form). Thus, this
corrosion inhibitor (solid form) should represent an economical alternative since it is
cheaper than the products currently used. In this study, it was important to verify the
deleterious interaction between sodium hypochlorite and sodium nitrite with the
indication of chloramine formation. This formation impairs the maintenance of both
compounds in the recommended ranges. It is emphasized that the analytical
measurements for the detection of free chlorine and sodium nitrite were carried out
using a portable photometer that enabled both analyzes because it was a fast
procedure which could not be achieved with the titration for the detection of free
chlorine because the latter demands more time for its correct execution.
Key-words: Corrosion; Cooling water system; Carbon steel; Sodium hypochlorite;
Sodium nitrite, Chloramine.
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1 INTRODUÇÃO
Com o crescimento e o desenvolvimento mundial da produção de petróleo e
gás, tornou-se de extrema importância o estudo de soluções para proteção dos
materiais metálicos contra os efeitos corrosivos. A indústria petroquímica também
enfrenta problemas que geram altos custos de manutenção do seu parque de
equipamentos e grandes perdas de produção. A incrustação é um exemplo dessa
situação, ela pode ocorrer pelo depósito de minerais ou de microrganismos e algas
(bioincrustação). Para evitar a incrustação nesses equipamentos, formulações de
anti-incrustantes são adicionadas ao meio e, em alguns casos, aceleram o processo
corrosivo, tornando esse contexto ainda mais desafiador.
O sistema de água de resfriamento, subsistema constituinte da planta de
processamento primário de petróleo e gás, é um exemplo típico desta situação, onde
se faz necessária a adição de anti-incrustante para inibir a proliferação de
microrganismos (bioincrustação), uma vez que estes sistemas normalmente são do
tipo fechado em que não ocorre a troca frequente dessa água de resfriamento.
Procurando evitar tais percalços, trata-se a água de resfriamento com antiincrustantes, como o hipoclorito de sódio (NaClO) também denominado de agente
biocida, para prevenir a bioincrustação. Adicionalmente, essa proliferação de
microrganismos na água se torna um agravante tanto das bioincrustações quanto da
corrosão do tipo microbiológica.
O sistema de água de resfriamento emprega o aço-carbono como material
estrutural que é o material mais empregado na indústria petroquímica. O NaClO
pode ser agressivo ao aço-carbono em determinadas concentrações, sendo
necessária a adição de inibidor de corrosão (NEVILLE et al., 1998). Desta forma, os
sistemas de água de resfriamento são comumente tratados com uma ação
combinada de agentes de inibidores de corrosão, como o nitrito de sódio (NaNO2), e
biocida, como o hipoclorito de sódio citado anteriormente.
Um dos inibidores de corrosão comercialmente mais utilizado e empregado na
indústria de petróleo e gás é a solução aquosa contendo nitrito de sódio (NaNO2) e
metaborato de sódio (NaBO2), este último tem por finalidade manter elevado o pH do
meio. Outra possibilidade de utilização do NaNO2 seria na forma de sólido puro, sem
a adição de metaborato de sódio (LEE et al., 2012).

14

O sistema de água de resfriamento é de elevada importância em função das
trocas térmicas intensas que acontecem, qualquer incrustação afeta sobremaneira a
eficiência dos equipamentos e a corrosão eleva o risco de acidentes, diminuindo a
expectativa econômica da operação em questão. Este cenário motivou o estudo da
eficácia do inibidor de corrosão (NaNO2) e do biocida (NaOCl) e, também, a
verificação da ocorrência de interação deletéria entre os compostos empregados
com a formação de cloroaminas e a consequente diminuição da concentração do
agente biocida no sistema de refrigeração. Ressalta-se que a diminuição dos teores
do biocida tem sido observada durante a vivência prática do controle de qualidade
das águas do sistema de refrigeração de plantas de processamento primário de
petróleo e gás.
Para a realização deste trabalho, foi construído um aparato experimental para
a avaliação da corrosão em meio dinâmico, com circulação de água, semelhante ao
sistema de resfriamento observado em campo. Ensaios de imersão em sistema
estático também foram realizados a título de comparação.
1.1 Objetivos
Os objetivos deste trabalho foram:
 Avaliar a taxa de corrosão no aço carbono em água destilada; água destilada e
hipoclorito de sódio; água destilada contendo hipoclorito de sódio e nitrito de
sódio.
 Comparar os resultados dos ensaios de corrosão nos sistemas estático e
dinâmico, considerando os meios supracitados, com o intuito de avaliar o
desenvolvimento do processo corrosivo considerando a movimentação do fluido.
 Verificar a interação deletéria entre o cloro livre, proveniente do uso do hipoclorito
de sódio como agente anti-incrustante, com o inibidor de corrosão nitrito de sódio
no que tange a formação de cloroaminas.
 Verificar a eficácia do nitrito de sódio puro (sal sólido) em relação ao inibidor
comercial (solução de nitrito de sódio contendo metaborato de sódio).
1.2 Estrutura do Trabalho
Esta dissertação foi elaborada em 6 capítulos distintos. No Capítulo 1,
apresenta-se o contexto do uso do cloro livre (decorrente do emprego do NaOCl
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como agente biocida) e de inibidores de corrosão à base de nitrito de sódio,
concomitantemente, em sistemas de resfriamento de água e, além disso, propõe-se
o estudo para verificar a ocorrência de interação deletéria entre o agente biocida e o
inibidor de corrosão. No Capítulo 2, são apresentadas informações e definições
importantes para a contextualização da pesquisa no tópico revisão da literatura.
No Capítulo 3, são descritos os materiais (aparatos experimentais e
equipamentos) e os métodos dos ensaios executados durante a pesquisa: ensaios
de imersão estático (sem a agitação do meio) e dinâmico (com agitação do meio);
metodologias para monitoramento do pH e da condutividade e quantificação de cloro
livre, cloro total e íons nitrito.
No Capítulo 4, são apresentados os resultados dos experimentos e os
argumentos para a interpretação dos dados obtidos.
Na sequência, no Capítulo 5, as conclusões do trabalho são apresentadas e
no Capítulo 6, são apresentadas as sugestões para trabalhos futuros. Por fim, as
referências bibliográficas utilizadas na elaboração dessa dissertação encontram-se
reunidas no Capítulo 7.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
A palavra corrosão tem origem no latim corrodere, cujo significado pode ser
aproximado para roído (RIGGS, 1973). Este fenômeno causa sérios problemas
econômicos para a maioria das indústrias por afetar sua cadeia produtiva, seus
equipamentos e, também, seu transporte. Por exemplo, a perda econômica anual
nos Estados Unidos devido ao fenômeno da corrosão foi estimada em,
aproximadamente, 276 bilhões de dólares no ano de 2002 com 6,8 bilhões de
dólares referentes apenas à indústria de óleo e gás natural do país (TIU;
ADVINCULA, 2015). Para a National Association of Corrosion Engineers (NACE,
2016) a estimativa das perdas com a corrosão no mundo todo foi de U$ 2,5 trilhões
sendo que pode ser possível economizar de 15 % a 35 % desse valor protegendo-se
os equipamentos da corrosão.
Pode-se definir a corrosão como o fenômeno de desgaste de um metal em um
determinado meio associado à perda de suas propriedades (TIU; ADVINCULA,
2015).
A

formação

de

depósitos

químicos

(incrustação),

de

colônias

de

microrganismos (bioincrustação) e a corrosão, propriamente dita, são efeitos
prejudiciais que ocorrem simultaneamente em sistemas de água de resfriamento nas
indústrias de processamento de petróleo e gás natural sendo, portanto, de grande
interesse o seu controle e inibição (LIU et al., 2013).
Como a água é um recurso finito, o seu reuso em sistemas de água
industriais, inclusive de resfriamento, ganhou atenção nos últimos anos devido ao
consumo excessivo, à qualidade e outros fatores.
As grandes indústrias têm realizado o tratamento da água natural a fim de
operar seus sistemas de resfriamento em circuito fechado, evitando trabalhar com a
captação direta e constante de água natural para os seus sistemas de resfriamento.
Dessa forma, diminui-se a captação de água sem concorrer com o uso nobre das
águas naturais como, por exemplo, com a água de abastecimento das localidades
vizinhas às instalações industriais (SU et al., 2014).
Entretanto, a presença de compostos orgânicos, sais minerais e gases na
água, além da sua utilização em circuito fechado, ou seja, sucessivas passagens
pelo mesmo equipamento, tem agravado a proliferação de microrganismos que
podem causar a corrosão e a bioincrustação nas paredes dos equipamentos de
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processo (SU et al., 2014). Além da corrosão ser causada pelos próprios
microrganismos, os usos de biocidas podem potencializar a velocidade de corrosão
dos equipamentos, especialmente os confeccionados em aço-carbono.
2.1 Corrosão do Aço-carbono
O aço-carbono é uma liga de ferro-carbono podendo conter outros elementos
os quais lhes confere características específicas. São classificados de acordo com a
quantidade de carbono presente na liga, normalmente inferior a 1%. O aço-carbono,
ou simplesmente aço, apresenta teor de carbono inferior a 0,25% sendo, por isso,
denominado de aço com baixo teor de carbono. Apesar de ser uma liga maleável, o
aço apresenta ductibilidade e tenacidade excepcional, pode ser usinado com
facilidade e é soldável (CALLISTER, 2002).
Para a indústria de óleo e gás, a liga mais comum de ser ensaiada é o aço
com baixo teor de carbono pois é o material metálico mais empregado nos seus
equipamentos e, portanto, representativo dos seus processos. A composição típica
do aço com baixo teor de carbono é apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 - Composição típica de aço com baixo teor de carbono.
Elemento

Composição (%)

Ferro

99,965

Carbono

0,16

Manganês

0,53

Silício

0,3

Fósforo

0,045

Fonte: Adaptado de Qian et al. (2013).

O desenvolvimento da tecnologia se relaciona intimamente à existência de
materiais adequados (CALLISTER, 2002), sendo que o aço-carbono é o elemento
estrutural escolhido mundialmente na confecção dos equipamentos que compõem o
sistema de resfriamento de águas devido ao seu baixo preço, condutividade térmica
apreciável, fácil manuseio, ampla disponibilidade. Apesar de apresentar boas e
importantes propriedades, o seu emprego é suscetível à corrosão, à formação e
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crescimento de depósitos químicos ou microbiológicos, ou seja, à incrustação e à
bioincrustação, respectivamente (DKHIRECHE et al., 2013).
A corrosão das estruturas em aço é indesejável devido à perda de resistência
mecânica, de ductibilidade e outras propriedades podendo, em caso limite, causar a
falha completa da estrutura (OLAJIRE, 2017).
O processo de corrosão envolve as reações de redução e oxidação
(oxirredução) na superfície do metal. Os elétrons são cedidos pelos átomos de ferro
nos sítios anódicos (regiões anódicas) migram até os sítios catódicos (regiões
catódicas) onde reduzem o oxigênio presente na água (BUECKER, 2009; TIU;
ADVINCULA, 2015). Tais reações químicas estão apresentadas a seguir.
𝐹𝑒 → 𝐹𝑒 2+ + 2𝑒 −

(1)

𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 + 4𝑒 − → 4𝑂𝐻 −

(2)

𝐻 + + 𝑒 − → 1⁄2 𝐻2

(3)

Em um aço-carbono, o mecanismo da corrosão, na presença de oxigênio no
fluido em contato com o metal, é governado pela reação de oxidação do Fe a Fe2+
que na, presença do oxigênio, passa rapidamente a Fe3+ formando diferentes
estruturas cristalográficas como a goethita (FeO(OH)), maghemita (Fe2O3) e a
hematita (Fe2O3).
Na ausência de oxigênio, no entanto, a reação de redução da água predomina
no processo corrosivo, o que dá origem à formação de hidroxilas. Os íons Fe 2+, por
sua vez, se unem-se às hidroxilas produzindo, assim, hidróxido de Fe2+ (OLIVEIRA
et al., 2016; HAJJ et al., 2013).
2𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻 −

(4)

𝐹𝑒(𝑠) + 2𝑂𝐻 − → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) + 2𝑒 −

(5)

Além da oxidação do ferro devido à redução da molécula de água, o hidróxido de ferro
produzido pode se transformar em óxido de ferro sólido por meio da reação de Schikorr
(HAJJ et al., 2013).
3𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) → 𝐹𝑒3 𝑂4(𝑠) + 𝐻2(𝑔) + 2𝐻2 𝑂

(6)
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Na ausência de oxigênio, mas com outros gases como o dióxido de carbono,
CO2, ou o ácido sulfídrico, H2S, comuns na indústria do petróleo, as reações globais
envolvendo o ferro são:
𝐹𝑒 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂 → 𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 𝐻2

(7)

𝐹𝑒 + 𝐻2 𝑆 → 𝐹𝑒𝑆 + 𝐻2

(8)

Algumas das reações e substâncias que participam do processo de corrosão
do aço estão ilustradas na Figura 1.

Figura 1 - Esquema de corrosão em uma placa de aço.

Fonte: Adaptado de Brondel et al. (1994).
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2.2 Corrosão Microbiológica
De um modo geral, o processo de corrosão do aço é prejudicial do ponto de
vista estrutural dos equipamentos, conforme dito anteriormente, e a formação de
incrustação mineral ou microbiológica (biofilme) afeta a eficiência de troca térmica do
sistema de resfriamento, sendo a corrosão microbiológica um agravante (LIU et al.,
2013).
A corrosão microbiológica é um termo utilizado especificamente para
corrosões causadas pela atividade de microrganismos. Esta corrosão pode
acontecer aliada à corrosão provocada pelo meio e ter, portanto, suas taxas
corrosivas aceleradas pela atividade microbiana ou, então, o mecanismo corrosivo
pode ser alterado pelos microrganismos (OLIVEIRA et al., 2016).
A presença de microrganismos no processo corrosivo pode levar ao
aparecimento de sulfitos ferrosos como o FeS. Essas moléculas surgem no meio
devido à redução de ânions SO42- por bactérias redutoras de enxofre formando os
íons sulfeto, S2-, que interagem com as estruturas em aço dos equipamentos dos
sistemas de refrigeração (OLIVEIRA et al., 2016; MENDILI, et al., 2013).
No entanto, devido à formação de um biofilme na superfície do metal e,
também, devido aos produtos de corrosão desse processo, como o FeS2,
apresentarem estabilidade termodinâmica, tais fenômenos podem vir a diminuir as
taxas de corrosão do processo (OLIVEIRA et al., 2016; VIDELA, 2003).
Quando o fenômeno corrosivo é induzido pela presença de microrganismos
diz-se que a corrosão é induzida microbiologicamente (MIC - microbiologically
induced corrosion) e pode se fazer presente em materiais com até mesmo menos de
6 meses de uso (ENZIEN; YANG, 2000). Tais organismos alteram a forma pela qual
o mecanismo da corrosão ocorre e, também, as taxas de ocorrência do fenômeno
(OLIVEIRA et al., 2016). O efeito da corrosão pode ser acelerado mediante a quebra
de películas protetoras da superfície metálica devido aos metabólitos excretados
pelos microrganismos (OLIVEIRA et al., 2016).
As bactérias redutoras de sulfato são o tipo mais comuns de microrganismos
causadores de corrosão quando o meio é isento de oxigênio. Isto se deve ao fato do
sulfato ser o agente oxidante mais abundante nesses ambientes, no entanto, tais
bactérias também atuam fortemente em meios aerados visto que, após a formação
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da camada de biofilme (colônia de bactérias) o meio interno adquire características
anaeróbicas (DOU et al., 2018).
A proliferação de microrganismos na superfície do metal acarreta a produção
de sulfeto de hidrogênio o qual, por sua vez, altera as propriedades eletroquímicas
da interface metal/solução desencadeando o processo de corrosão (SU et al., 2014).
O aço-carbono é um meio doador de elétrons para a formação de metano e de
acetato por microrganismos comuns à indústria de óleo e gás, sendo esses os
processos causadores da corrosão por microrganismos mais comuns (MAND et al.,
2016).
A adição de biocidas como o NaOCl, que liberam cloro livre no meio, ajudam a
prevenir a formação e proliferação de colônias de microrganismos evitando, dessa
maneira, a corrosão microbiológica. (VIDELA, 2003).
2.3 Inibidor de Corrosão
A definição de agente inibidor de corrosão oferecida pela Associação Nacional
dos Engenheiros de Corrosão (tradução livre de National Association of Corrosion
Engineers - NACE) consiste em uma substância que apresenta a habilidade de
retardar ou evitar o aparecimento da corrosão ao ser adicionada, em pequenas
quantidades, ao meio de interesse (CHAMPION, 1965).
Os inibidores são amplamente utilizados na indústria de exploração de
petróleo e gás natural, pois apresentam um custo relativamente baixo comparado
com à sua boa eficácia. Muita pesquisa é necessária para se escolher inibidores de
corrosão capazes de apresentar boa resistência em baixa concentração, boa
estabilidade durante sua permanência no sistema de recirculação de água e boa
efetividade econômica (DKHIRECHE et al., 2013).
As substâncias inibidoras podem agir de forma distinta na prevenção da
corrosão. Uma delas consiste em se adsorver sobre a superfície do material
formando uma película protetora. Outra maneira, é alterar o ambiente químico de
modo que o agente redutor seja inativado. De acordo com o comportamento dos
inibidores, eles podem ser classificados em anódicos, catódicos ou mistos
(HAMMER, 1973). Uma classificação recente dos inibidores de corrosão é
apresentada na Figura 2.
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Os inibidores de corrosão à base de substâncias orgânicas (contemplando as
classes de inibidores físicos, químicos e mistos apresentados na Figura 2) possuem
um heteroátomo de nitrogênio, enxofre ou oxigênio capaz de fornecer um par de
elétrons e proteger, assim, a superfície metálica da corrosão. A molécula do inibidor
apresenta um grupo hidrofóbico e outro hidrofílico capaz de se adsorver ao aço
formando uma película protetora contra a corrosão (JING et al., 2018).

Figura 2 - Classificação dos inibidores de corrosão segundo seu princípio de
atuação.

Fonte: Olajire (2017); Revie (2011).

O comportamento do inibidor geralmente se dá pelo simples bloqueio
superficial como ocorre com átomos de oxigênio ou nitrogênio presente em
determinados grupos funcionais ou, então, anéis aromáticos (DKHIRECHE et al.,
2013). A película formada pelo inibidor adere fortemente ao metal por forças
eletrostáticas, adsorção, quimissorção ou pela interação dos elétrons do orbital π e
impedem a ação do agente corrosivo (TIU; ADVINCULA, 2015; KELLAND, 2014).
A superfície dos aços com baixo teor de carbono apresenta uma densidade de
cargas positivas. Os elétrons desemparelhados do oxigênio (orbital π) interagem e
são adsorvidos na superfície metálica por fisissorção. Os inibidores de corrosão
ocupam sítios ativos do metal e dificultam a adsorção de moléculas de cloreto,
sulfato ou água na superfície do metal, evitando a corrosão (TOUIR et al., 2008).
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Os compostos químicos utilizados como inibidores de corrosão empregados
nos sistemas de recirculação de água tendem a ser formulados com mais de uma
substância para melhorar seu poder de ação. Se fossem utilizados sozinhos, os
inibidores teriam de ser aplicados em larga quantidade, com baixa eficiência e
atuando somente sobre uma espécie química específica. Por isso, os inibidores de
corrosão são empregados em conjunto com inibidores de incrustação e de biocidas
(LIU et al., 2013).
A Figura 3 retrata a ação da corrosão em um cupom de aço-carbono sem e
com a proteção de inibidor de corrosão à base de poliaspartato de sódio (sodium of
polyaspartic acid – PASP) empregado como inibidor de corrosão e inibidor da
formação de biofilme; ácido fosfônico amino trimetileno (amino trimethylene
phosphonic acid – ATMP) como inibidor da formação de biofilme; cloreto de
benzildimetiltetradecilamônio

(benzyldimethyltetradecylammonium

chloride

–

BDTAC) como biocida, além da adição de sais de zinco (LIU et al., 2013).
Figura 3 - Cupons de aço-carbono sob a ação da corrosão com incrustação e
bioincrustação. Sem inibidor de corrosão (a). Com inibidor de corrosão contendo
(PASP+ATMP+BDTAC+sais de zinco) (b).

(a)

(b)

Fonte: LIU et al. (2013).

Alguns exemplos de substâncias inibidoras que estão sendo estudadas
incluem aminas de alto peso molecular associadas ao ácido difosfônico (1-
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HydroxyEthylidene-1,1-Diphosphonic Acid – HEDP) e ao ácido hidróxi-fosfoacético
(HPA); molibdato interagindo com substâncias orgânicas e inorgânicas; gluconato e
o ácido glucônico (TOUIR et al., 2008). Outras substâncias também são utilizadas
como inibidores (RAVARI et al., 2012; LIU et al., 2013; SU et al., 2014; TIU e
ADVINCULA, 2015; OLIVEIRA et al., 2016).
DKHIRECHE et al. (2013) demonstraram que, utilizando um derivado de
tetrazol em um ambiente fechado de resfriamento de água, a adição de um biocida
afeta a proteção contra a corrosão e prejudica a formação de um filme do inibidor na
superfície metálica do aço. Os autores concluíram que quanto maior o tempo de
contato e a concentração do inibidor, melhores são os seus efeitos.
A dosagem de inibidores de corrosão pode ser feita continuamente mediante
pequenas e sucessivas adições da substância ou então em bateladas, isto é, por
meio da adição rápida de grande quantidade de inibidor deixando-o agir por um certo
período de tempo. O primeiro tipo de dosagem é comum na água de processo da
indústria de óleo e gás, já o segundo tipo é empregado em sistemas de resfriamento
de água (HAMMER, 1973).
Para os aços-carbono, uma das melhores formas de combate à corrosão é
pelo emprego dos inibidores passivos que promovem a passivação da superfície do
metal devido à rápida formação de uma película protetora sobre as porções
anódicas do metal (HAYYAN et al., 2012). A inibição da corrosão em aço com o
emprego de inibidores passivos deve ser fortemente monitorada, pois abaixo de uma
determinada concentração de inibidor este passa a atuar como um potencializador
da corrosão localizada do tipo pontual (pite) (HAYYAN et al., 2016).
Até a década de 1980, o emprego de cromatos como inibidores de corrosão
formadores de película passava era permitido sem qualquer restrição. Porém, a
partir da década de 1990, muitos estudos foram desenvolvidos com o objetivo de
substituí-lo, devido à sua elevada toxicidade (BUENO, 2008).
Atualmente, o uso dos cromatos sofre restrição, por outro lado, a sua
eficiência é incontestável. Os cromatos, em meio aquoso ou em alguns meios
orgânicos1 e em contato com aço-carbono, forma uma película resistente de óxidos
férrico e crômico semelhantes às películas formadas sobre os aços inoxidáveis
(RAMANATHAN, 1988).
1

Guanidina, isoproprilamina, ciclo-hexilamina, diciclo-hexilamina.
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Segundo Cohen e Beck apud Gentil (1996), o ferro é oxidado pelo cromato a
Fe2+ que se combina e resulta no Fe(OH)2. A seguir, e na presença de oxigênio,
forma-se o Fe2O3. O cromato se reduz e forma o óxido crômico, de acordo com a
equação:

2𝐹𝑒 + 2𝑁𝑎2 𝐶𝑟𝑂4 + 2𝐻2 𝑂 → 𝐹𝑒2 𝑂3 + 𝐶𝑟2 𝑂3 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻

(9)

2−
Segundo Gentil (1996), os íons molibdato (MoO2−
4 ) e tungstato (WO4 )

também são empregados como inibidores passivantes por apresentarem estrutura
eletrônica similares ao íon cromato.
Bueno (2008), em sua dissertação de mestrado intitulada “Formulação e
otimização de uma mistura de inibidores de corrosão para aço carbono em meio de
água de resfriamento industrial usando planejamento estatístico” estudou a ação de
quatro diferentes inibidores de corrosão, o tungstato de sódio, o molibdato de sódio,
a ftalocianina de cobre e um tensoativo polimérico à base de silano e peso molecular
17.000 g/mol, em meio de água de resfriamento industrial. Segundo a autora, a
utilização de 3,5 x 10-3 mol/L de tungstato e de molibdato de sódio promoveu a
formação das melhores películas protetivas sobre o aço-carbono após 48 horas e 72
horas de imersão em água de resfriamento industrial.
A capacidade do nitrito de sódio de proteger as superfícies de aço-carbono
está apresentada no item 2.3.1.

2.3.1 Nitrito de sódio
Proteger as partes metálicas dos equipamentos que compõem os sistemas de
água de resfriamento contra a ação corrosiva dos compostos de cloro não é uma
tarefa trivial. Para ajudar nesse processo, faz-se uso da técnica de inibição anódica
(HAYYAN et al., 2012).
Os inibidores anódicos mais comuns utilizados na indústria de óleo e gás são
os nitritos. Os nitritos, assim como os cromatos, molibdatos e tungstatos têm a
habilidade de elevar a diferença de potencial das superfícies protegidas pela
formação de óxidos protetivos sobre as regiões anódicas do metal, reduzindo,
portanto, a corrente de corrosão (HAYYAN et al., 2012).
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O uso do nitrito de sódio na proteção anódica do aço pode oferecer riscos. Ao
mesmo tempo em que ele protege contra a corrosão, caso a sua concentração atinja
nível abaixo do limite mínimo, surgem imperfeições na camada passiva por ele
gerada e, com isso, o agravamento do processo corrosivo mediante a formação de
pite. Além disso, se a concentração de ânions, como o cloreto, for maior do que a de
nitrito, este perde sua capacidade de formar a camada protetiva e a proteção
anódica não ocorre (HAYYAN et al., 2012).
O nitrito protege o aço-carbono porque produz uma camada de óxidos de ferro
com estados de oxidação +2 e +3 (óxidos mistos), conforme as equações
apresentadas a seguir (HAYYAN et al., 2012):
9𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑁𝑂2− → 3𝐹𝑒3 𝑂4 + 𝑁𝐻4+ + 2𝑂𝐻 − + 6𝐻2 𝑂

(10)

6𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑁𝑂2− → 3(𝛾𝐹𝑒2 𝑂3 ) + 𝑁𝐻4+ + 3𝐻2 𝑂 + 2𝑂𝐻 −

(11)

Hayyan et al. (2012) estudaram o efeito do NaNO 2 na presença dos íons
cloreto na proteção do aço-carbono sob condições controladas de transporte de
massa usando sistema de eletrodo de cilindro rotativo. Experimentos de polarização
potenciostática foram realizados a 40º C, com velocidades de rotação de 0 rpm,
200 rpm, 350 rpm e 500 rpm em solução de cloreto de sódio de 250 ppm NaCl. Os
experimentos foram realizados na presença de NaNO2 com concentrações
diferentes, dependendo da relação molar [NaNO2/NaCl], ou seja, em razões entre 0
a 1. Os autores verificaram que a melhor relação molar [NaNO 2/NaCl] para a
proteção do aço-carbono foi 0,9 a 0 rpm e 350 rpm, e a relação de 0,7 foi alcançada
para as velocidades de 200 rpm e 500 rpm. Esse comportamento reflete a relação
não linear entre a velocidade de agitação e a relação molar de proteção.

2.4 Hipoclorito de Sódio
Os biocidas são compostos químicos utilizados para reduzir ou prevenir a
contaminação microbiana e a biodeterioração de materiais metálicos. Na indústria do
petróleo, os biocidas têm sido aplicados para prevenir ou atenuar a MIC e, também,
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para evitar o entupimento e a acidificação dos reservatórios de petróleo, causados,
principalmente, pela ação das bactérias redutoras de sulfato (CAVALCANTI, 2001).
Os compostos ativos dos biocidas podem ser efetivos para controlar o
crescimento microbiano por meio da destruição total ou parcial dos microrganismos.
O efeito de inibição ou letalidade de um composto ativo depende de seu modo de
ação, a saber: (1) reação com a membrana celular, aumentando a permeabilidade e
perda dos constituintes celulares; (2) inativação de enzimas essenciais; (3)
destruição ou inativação funcional de seu material genético (DNA e RNA).
Biocidas são adicionados às águas de processo com o intuito de controlar a
população microbiológica e, com isso, evitar a corrosão por MIC dos equipamentos
de processo (ARTHUR et al., 2009).
Dentre os vários biocidas disponíveis para tratamento de água, o mais comum
é o hipoclorito de sódio (NaClO) na concentração de até 1 ppm. Para níveis de até
10 ppm, em contato com o aço-carbono, aumenta-se o risco de corrosão,
especialmente a corrosão localizada por pite (NEVILLE et al., 1998).
O uso de biocidas, em específico do hipoclorito de sódio, em águas de
resfriamento normalmente agrava o processo de corrosão devido a presença do
ânion hipoclorito, ClO-, na composição de tais substâncias. Por isso que,
normalmente, se faz o uso combinado de biocidas e inibidores de corrosão
(OLIVEIRA et al., 2016).
O hipoclorito de sódio é uma solução alcalina de coloração amarelada e odor
marcante, normalmente comercializado com 12 % – 12,5 % de cloro ativo, ou seja,
de 10 % a 14% de hipoclorito de sódio. Seu pH situa-se na faixa de 9 a 11, a
temperatura ambiente, sendo uma substância completamente solúvel em água
(QUIMIDROL, 2013).
O hipoclorito de sódio é empregado como biocida por reagir fortemente com a
membrana celular dos microrganismos (BROWN et al., 2005). A sua hidrólise ocorre
segundo a equação:

𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 + 𝐻2 𝑂  𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻𝐶𝑙𝑂

(12)

Após sua hidrólise, o pH predominante é o alcalino por formar uma base forte
e um ácido fraco.
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O hipoclorito sofre degradação segundo a equação:

3𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂  2𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂3

(13)

A degradação do hipoclorito de sódio leva a formação do cloreto de sódio e do
clorato de sódio. A formação de íons Cl- é responsável pela agressividade das
soluções de hipoclorito frente ao aço-carbono. De acordo com Herro e Port, (1993), a
corrosão de ligas ferro-carbono formam hidróxidos de ferro pela reação catódica do
substrato com o ânion cloreto. Tais hidróxidos se depositam na superfície do material
caracterizando o local da corrosão, conforme a equação:
𝐹𝑒 2+ + 2𝐶𝑙 − + 2𝐻2 𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐻𝐶𝑙

(14)

Esses depósitos de hidróxidos ferrosos impactam na resistência mecânica dos
materiais utilizados no sistema de resfriamento e no coeficiente de transferência de
calor (HERRO; PORT, 1993).
Apesar da reação com o ferro, em condições normais de temperatura e
pressão, o cloro é uma molécula diatômica que se mantêm unida por forças de
dispersão de London. Ele se liquefaz com relativa facilidade e, por isso, é
armazenado em recipientes de aço (BROWN et al., 2005). Na presença de soluções
com pH elevado, o cloro forma o hipoclorito conforme reação a seguir.
−
−
−
𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)
⇄ 𝐶𝑙(𝑎𝑞)
+ 𝐶𝑙𝑂(𝑎𝑞)
+ 𝐻2 𝑂(𝑙)

(15)

Ambientes aquosos contendo nitritos (ou amônia) como fornecedores de
nitrogênio e hipoclorito de sódio (que na presença de água forma o ácido
hipocloroso, HClO), tendem a formar as cloroaminas. Essas substâncias químicas
apresentam inicialmente a fórmula química NH2Cl formada a partir do mecanismo a
seguir, em que a amônia é o fornecedor de nitrogênio (MEYER, 1994).
𝑁𝐻4+ + 𝐻𝐶𝑙𝑂 ⇆ 𝑁𝐻2 𝐶𝑙 + 𝐻2 𝑂 + 𝐻 +

(16)

𝑁𝐻2 𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙𝑂 ⇆ 𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝐻2 𝑂

(17)
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𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝐻𝐶𝑙𝑂 ⇆ 𝑁𝐶𝑙3 + 𝐻2 𝑂

(18)

Li et al. (2014) reforçaram que a formação de cloroaminas em sistemas de
resfriamento de água afeta o ambiente químico, pois os produtos reacionais são
capazes de alterar suas propriedades físico-químicas como pH, alcalinidade, além
da liberação de substâncias que podem influenciar o mecanismo da corrosão.
Su et al. (2014) demonstraram o efeito inibidor de corrosão em águas de
resfriamento utilizando hipoclorito de sódio (NaClO) pelo fato deste último ter
eliminado os microrganismos causadores de MIC. Em água esterilizada, os autores
concluíram que a presença do sal afeta tanto as reações anódicas quanto catódicas,
porém, não influenciam no mecanismo de corrosão. Os autores ressaltaram, ainda,
que o NaClO não afetou a corrosão diretamente, mas foi por meio da eliminação dos
microrganismos que ocorreu o efeito inibidor de corrosão.

2.5 Sistemas de Água de Resfriamento
O resfriamento de superfícies aquecidas necessita de um fluido de trabalho. O
fluido mais utilizado é a água, sendo o processo denominado sistema de água de
resfriamento (TOUIR et al., 2008). Tal operação é realizada em torres de
resfriamento e trocadores de calor, sendo essa uma parte crítica e essencial das
indústrias de processamento (BUECKER, 2009).
O sistema de água de resfriamento pode ser classificado em circuito aberto ou
fechado, exemplificado pela

Figura 4.
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Figura 4 - Esquemas dos sistemas de resfriamento de água: aberto (A); aberto de
passo único (B); fechado (C).

Fonte: Adaptado de Harston; Ropital (2004).

O circuito fechado é comum em grandes centrais industrias como as refinarias
petroquímicas e na indústria papeleira. Neles, as águas utilizadas para as trocas
térmicas são resfriadas em torres de resfriamento e reutilizadas no processo visto
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que a demanda de água é excessiva e a captação contínua seria inviável. O
processo de recirculação de água permite certa evaporação, e essa água evaporada
deve ser reposta periodicamente. Quando a água é utilizada como fluido térmico nos
trocadores de calor e descartada em corpos receptores hídricos, após o resfriamento
em torres de resfriamento, então se diz que o circuito de água é do tipo aberto
(TOUIR et al., 2008; HERRO; PORT, 1993).
O sistema de água de resfriamento é composto por vários equipamentos
projetados nas mais diversas formas. Os mais comuns são os trocadores de calor,
tubulações para transferência dos fluidos entre as várias regiões do processo, torres
de resfriamento e seus componentes, válvulas, entre outros (HERRO; PORT, 1993).
Como as trocas térmicas são muito intensas nos equipamentos de
resfriamento de água, mesmo as incrustações consideradas pequenas, como as
apresentadas na Figura 5, devem ser evitadas.
Figura 5 - Áreas acometidas por corrosão após remoção das incrustações formadas:
(A) espessura remanescente; (B) visão aproximada da região corroída inferior.

Fonte: Adaptado de Skovhus et al. (2017).

Nos trocadores de calor, o aparecimento de bioincrustações é a principal
causa de perda de eficiência térmica. Além disso, ocasiona aumento do coeficiente
de atrito no escoamento e eleva os custos operacionais e de manutenção
(OLIVEIRA et al., 2016).
A remoção de bioincrustações pode ocorrer de forma química, com o uso de
soluções apropriadas, ou então mecanicamente através da introdução de um cilindro
em formato de bala (em inglês denominado de pig). Dentre os métodos químicos
encontram-se: cloração, bromo-cloração, ozonização, entre outros (OLIVEIRA et al.,
2016).
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2.5.1 Processamento primário de petróleo e gás natural e seu sistema de água de
resfriamento
A exploração de um poço de óleo e gás natural se dá distintamente pelo
método tradicional ou pelo método não convencional. O primeiro consiste em extrair
os hidrocarbonetos por meio da diferença de pressão natural entre o poço de
petróleo e a superfície, ou pela manutenção do gradiente de pressão através da
injeção de água ou gases específicos no poço. A manutenção da diferença de
pressão por outros métodos caracteriza a exploração não convencional do petróleo e
gás natural (Adham et al., 2018).
Nos últimos anos, a demanda por gás natural aumentou e a sua produção a
partir do xisto cresceu. Somente nos Estados Unidos tal crescimento representou, no
ano de 2010, aproximadamente um quinto das fontes de gás natural do país e com
previsão de deter 50 % até meados de 2025. Esse crescimento vertiginoso de
produção do gás natural de xisto provém do desenvolvimento do processo de
perfuração hidráulico da rocha (Struchtemeyer et al., 2012). Sucintamente, o fluido
de perfuração composto de água, areia e compostos químicos é injetado sob alta
pressão na formação rochosa formando fraturas por onde o gás escapa para ser
coletado na cabeça do poço de perfuração (Arthur et al., 2009).
Em praticamente toda etapa da exploração da indústria do petróleo existe a
necessidade de utilizar água, ou como fluido de processo, ou como fluido térmico,
exemplificado na Figura 6. As operações de upstream da cadeia de petróleo utilizam
água obtida do poço de petróleo e, por isso, contém apreciável quantidade de
hidrocarbonetos, enquanto que as operações downstream empregam basicamente
água de origem salina para operações de troca térmica. Água potável provinda de
municipalidades também podem ser utilizadas em qualquer planta industrial de óleo
e gás. Por isso, o gerenciamento adequado e econômico dos recursos hídricos é de
primordial importância para a funcionalidade do segmento oleífero (Adham et al.,
2018).
Todas as etapas de exploração, de produção e de transporte do petróleo ou
do gás natural são suscetíveis ao processo de corrosão. Esse decorre da presença
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do oxigênio, do pH do ambiente, ou da presença de CO 2, H2S e contaminantes (TIU;
ADVINCULA, 2015).

Figura 6 - Uso de recursos hídricos na exploração de petróleo e gás natural.
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Fonte: Adaptado de Adham et al. (2018).

O sistema de água de resfriamento é parte integrante das operações
downstream, sendo o circuito fechado o mais utilizado pelas indústrias petroquímicas
que utiliza a água dessalinizada como fluido de resfriamento. O processo
esquematizado na Figura 7 contempla o fluxograma e a descrição deste sistema.
Os tanques A e B, Figura 7, armazenam o fluido de resfriamento. Este fluido é
bombeado para os permutadores por bombas do tipo centrífugas. Para que haja a
refrigeração do fluido após as trocas térmicas é utilizado, então, um sistema aberto
de refrigeração com a água do mar. Após resfriado, este fluido é direcionado, por
exemplo, para os consumidores como a planta de processamento primário de óleo, a
unidade de remoção de sulfatos, os permutadores do sistema de tratamento de gás,
a unidade dessalinizadora, entre outros.
Figura 7 - Sistema de água de resfriamento em circuito fechado na indústria
petroquímica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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2.5.2 Tratamento e captação da água na indústria de petróleo e gás natural
A água que é obtida do poço de petróleo contém uma apreciável quantidade
de hidrocarbonetos dispersos que são separados por meio de um tratamento básico.
Tal tratamento consiste em submeter o volume líquido a um processo de
coalescência das gotículas dispersas e a separação em hidrociclones. Grandes
quantidades de água tratada são reinjetadas no poço a fim de manter o gradiente de
pressão da exploração e o restante é devolvido ao mar. Apenas uma quantidade
irrisória é tratada para reuso (Adham et al., 2018).
Uma vez que a água é utilizada na indústria de processamento de petróleo e
gás, ela sofre tratamento avançado podendo, então, ser utilizada no sistema de
resfriamento de água (LIU et al., 2013). O tratamento avançado visa eliminar óleo
emulsificado, partículas coloidais, sal, compostos orgânicos e inorgânicos,
microrganismos, metais e compostos químicos, conferindo qualidade específica à
água e proporcionando uma finalidade de uso adequada e nobre (HUSSAIN et al.,
2014).
A água do mar pode ser utilizada como fluido trocador de calor, como fluido de
processo, ser dessalinizada para alimentar uma caldeira de vapor ou, ainda, servir
como água potável nas plataformas e refinarias de petróleo (ADHAM et al., 2018). O
problema da água do mar tratada reside no fato dela conter grandes quantidades de
componentes orgânicos ou íons inorgânicos que causam problemas de corrosão,
incrustação e bioincrustação nos equipamentos do circuito de resfriamento de água
(LIU et al., 2013).
Na Figura 8, está ilustrado um sistema típico de captação de água do mar
utilizado nas plataformas marítimas de produção, onde a água é captada do mar e
direcionada para os consumidores que a utilizam nos seus sistemas de resfriamento.
Antes disso, a água do mar é direcionada para uma unidade dessalinizadora ou
unidade de osmose reversa para o processo de dessalinização a fim de que possa
ser empregada como fluido de resfriamento, entre outras finalidades.
A água empregada no processamento primário de petróleo e gás natural,
geralmente, contém baixo nível de contaminação biológica. Porém, durante seu
armazenamento, ela pode entrar em contato com o ar, água da chuva, ou outras
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fontes potenciais que aumentam a proliferação e o crescimento de bactérias
(STRUCHTEMEYER et al., 2012). Eventualmente, o nível de bactérias pode afetar a
exploração petrolífera. A ligação entre o crescimento microbiano e o fenômeno da
corrosão já foi constatado em 1934 por von Wolzogen Kühr e van der Vlugt (KÜHR e
VLUGT, 1934).
Em relação à indústria de exploração de óleo e gás natural, as pesquisas
sobre corrosão têm investigado, além dos microrganismos, as características
operacionais, as características metalúrgicas dos equipamentos e o ambiente
químico como um conjunto único (MOGHISSI et al., 2000).

Figura 8 - Sistema típico de captação de água do mar.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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2.6 Corrosão nos Sistemas de Água de Resfriamento
É comum a ocorrência de corrosão nos equipamentos que compõem o
sistema de água de resfriamento das indústrias. A origem do problema pode ser
diversa, como a temperatura de operação, a condição de escoamento, a composição
do material de revestimento dos equipamentos e das tubulações e, também, a
composição da água (HERRO; PORT, 1993).
A água que abastece os equipamentos do sistema de água de resfriamento
das indústrias, em geral, provém de fontes naturais, como lagos, rios e oceanos.
Apesar de algumas dessas fontes apresentarem baixas concentrações de íons,
conforme apresentado na Tabela 2, podem se acumular com o tempo devido ao uso
contínuo (BUECKER, 2009).

Tabela 2 - Concentração de íons inorgânicos em águas naturais (mg/L).
Íon

Ca

Mg

Na

K

Cloreto

Sulfato

Bicarbonato

Nitrato

Fe

Mn

Concentração

60

12

32

7

32

77

163

0,5

0,1

0,1

Fonte: Buecker (2009).

O processo de corrosão dos equipamentos que fazem parte dos circuitos
aberto e fechado de água de resfriamento decorre da presença de sólidos e matéria
orgânica suspensos e dissolvidos na água, bem como gases. As condições de
operação mais rigorosas no circuito aberto potencializam a corrosão (TOUIR et al.,
2008; PUCKORIOUS e CUNNINGHAM, 1997).
Os gases naturalmente dissolvidos na água formam ácidos fracos que não
são prejudiciais. No entanto, quando a água é utilizada em circuito fechado para
troca de calor, tais ácidos (e outras substâncias) se concentram podendo levar os
equipamentos do processo a sofrerem danos profundos. Evita-se a corrosão, nesse
caso, pela adição de inibidores neutralizadores (passivos) sendo comum a amônia,
hidróxido de sódio, morfolina, vários tipos de aminas e poliaminas (TIU;
ADVINCULA, 2015).
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Para ser utilizada como um fluido refrigerante, a água precisa sofrer
tratamento

adequado,

do

contrário,

haverá

um

aumento

progressivo

na

concentração de substâncias químicas causadoras de corrosão e de incrustação
(CaCO3, CaSO4, Ca3(PO4)2, entre outros), além da proliferação de microrganismos
prejudiciais (Buecker, 2009).
A aplicação da água como fluido térmico causa problemas de corrosão devido
aos gases dissolvidos e alguns ácidos potencialmente corrosivos. Embora se possa
confeccionar a tubulação com uma liga metálica especial de difícil corrosão
(geralmente muito onerosa), uma técnica mais eficiente consiste em dissolver
inibidor de corrosão juntamente com o fluido em escoamento. Assim, o inibidor atinje
pontos do material que seriam impossíveis de serem revestidos durante a
manufatura e, além disso, reduz os custos do processo pois a adição do inibidor é
mais barata. Aditivos, como biocidas, também são adicionados concomitantemente
(TIU; ADVINCULA, 2015).
Um estudo do efeito do íon de gluconato de sódio como inibidor de corrosão
do sistema de resfriamento de água foi realizado por Touir et al. (2008). Nesse
trabalho, os autores utilizaram cupons de aço e mostraram que o íon em questão
apresentou excelentes características inibitórias, além de diminuir a velocidade de
formação de incrustações.
Três tipos de corrosão são comuns nos equipamentos que compõem o
circuito de águas de resfriamento: a corrosão alveolar (crevice corrosion), por
‘tubérculos de ferrugem’ (tuberculation) e a corrosão sob depósitos (underdeposit)
(HERRO; PORT, 1993).

2.6.1 Corrosão alveolar
O processo de corrosão alveolar envolve a oxidação do metal nos sítios
anódicos e necessita da presença de oxigênio dissolvido na água, que é o
responsável por reduzir a água na formação do ânion hidroxila (reação catódica),
Figura 9, (HERRO; PORT, 1993).
Figura 9 - Esquema do processo de corrosão alveolar.
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Fonte: Adaptado de Herro; Port (1993).

Uma vez que o oxigênio dissolvido reage, abre-se caminho para difusão de
novas moléculas de oxigênio no alvéolo propiciando, assim, a continuidade da
corrosão. Devido a isso, a geometria do alvéolo corrosivo normalmente tem
profundidade menor que seu diâmetro. Alguns ânions presentes na água se
acumulam no alvéolo e produzem ácidos, conforme equações abaixo, que aceleram
o processo de corrosão e depósitos de hidróxidos do metal que prejudicam a troca
térmica do equipamento em questão (HERRO; PORT, 1993).
𝑀+ 𝐶𝑙− + 𝐻2 𝑂 → 𝑀𝑂𝐻 − + 𝐻𝐶𝑙

(19)

𝑀2+ 𝑆𝑂4− + 2𝐻2 𝑂 → 2𝑀𝑂𝐻 − + 𝐻2 𝑆𝑂4

(20)

2.6.2 Corrosão com tubérculos de ferrugem
Alguns produtos da corrosão podem se acumular na superfície interna das
tubulações e dos trocadores de calor na chamada corrosão por tubérculos de
ferrugem. Tais tubérculos diminuem o diâmetro interno útil da tubulação ocasionando
a perda contínua de carga do escoamento com prejuízos econômicos para a
operação de bombeamento. Este tipo de corrosão ocorre quando o aço está em
contato com o oxigênio dissolvido na água. Além da corrosão, a presença de
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carbonatos na água acarreta a formação de incrustações ferrosas (HERRO; PORT,
1993). Na Figura 10, apresenta-se a visão interna de um tubo acometido por
depósitos de tubérculos de ferrugem (Fe3O4.nH2O).
Figura 10 - Tubulação de água contendo depósitos de ferrugem em seu interior.

Fonte: Adaptado de Herro; Port (1993).

A formação desse tipo de depósito leva à perda de massa do metal quando
ele se mantém em contato por muito tempo com água aerada e, possivelmente, com
outras substâncias como carbonatos. Além disso, algumas bactérias podem acelerar
a formação dos depósitos (Herro; Port, 1993).

2.6.3 Corrosão sob depósitos
A corrosão sob depósitos ocorre diretamente se existir o acúmulo de
substâncias agressivas ao metal ou, indiretamente, por meio do mecanismo de
célula de concentração de oxigênio, isto é, quando há uma diferença de
concentração de oxigênio entre as diferentes áreas do metal, fato que pode
ocasionar o fenômeno corrosivo, Figura 11, (HERRO; PORT, 1993).
Figura 11 - Esquema do processo de corrosão sob depósito.
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Fonte: Adaptado de Herro; Port (1993).

A presença de depósitos no sistema de refrigeração de água é frequente. Eles
podem ser gerados internamente como precipitados, como produtos de corrosão
transportados, ou introduzidos no sistema de fontes externas. Portanto, a corrosão
sob depósito pode ser encontrada praticamente em qualquer sistema de refrigeração
de água e em qualquer local. Sistemas especialmente problemáticos contêm
grandes quantidades de lodo, areia, graxa, óleo, biomassa, precipitados, produtos de
corrosão transportados e outros detritos. Depósitos tais como sulfetos metálicos,
dióxido de manganês e materiais permeáveis à água tendem a produzir ataques
severos. Trocadores de calor em que estes materiais estão presentes são
frequentemente atacados severamente. Acúmulos biológicos como camadas de lodo
são prejudiciais (HERRO; PORT, 1993).
Na Figura 12, apresenta-se o tubo de um trocador de calor acometido pela
corrosão sob depósitos. Na imagem, os depósitos foram removidos a fim de revelar
a agressividade deste tipo de corrosão (HERRO; PORT, 1993).
Figura 12 - Tubo de aço inoxidável AISI 316 de um trocador de calor acometido com
corrosão sob depósito.
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Fonte: Adaptado de Herro; Port (1993).

2.7 Avaliação do Desenvolvimento da Corrosão
Como o fenômeno da corrosão é complexo e depende de muitos fatores,
várias metodologias foram elaboradas para analisar o desenvolvimento da corrosão
nos materiais. Na Figura 13, apresenta-se o ciclo de atividades que podem ser
realizadas durante o estudo e análise do processo corrosivo.

Figura 13 - Ciclo de etapas no estudo e análise da corrosão.
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Fonte: Adaptado de Skovhus; Eckert (2014).

As causas da corrosão são diversas: tipo de metal, meio de exposição,
agentes corrosivos, entre outros, que devem ser identificados em primeiro lugar. O
segundo passo, consiste em identificar as dificuldades e aplicar medidas cabíveis
que previnam a corrosão. Dentre elas podem ser citadas a aplicação de biocidas, de
inibidores de corrosão, sequestradores de oxigênio, agentes limpantes mecânicos,
entre outros (ECKERT; SKOVHUS, 2018).
O terceiro passo no ciclo da análise e do estudo da corrosão envolve medir a
efetividade do método escolhido para monitorar a corrosão. Várias tecnologias estão
disponíveis fundamentadas na medição da velocidade de perda de metal, porém, por
vezes, falham em identificar a origem do processo corrosivo. É responsabilidade do
profissional qualificado reunir os dados do processo e dos efeitos corrosivos a fim de
identificar as causas e propor ações de curto, médio e longo prazo na prevenção e
mitigação do problema (ECKERT; SKOVHUS, 2018).
Em relação à determinação da corrosão devido à atividade microbiana, utilizase geralmente, a técnica de número provável, na qual a cepa do organismo
predominante é correlacionada a uma provável reação anódica, catódica ou mista
devido aos seus produtos metabólitos. Este método, no entanto, é impreciso devido
à incerteza e falta de informação sobre o comportamento de comunidades de cepas
microbiológicas (ECKERT; SKOVHUS, 2018).
A técnica do número provável para o estudo de cepas de microrganismos não
será utilizada nesta dissertação visto que: a ação biocida do hipoclorito de sódio está
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bem estabelecida e o foco principal desse trabalho é a verificação da interação
deletéria entre os compostos utilizados como biocida e inibidor de corrosão.

2.7.1 Preparo do metal
Nos ensaios de desempenho de materiais frente a corrosão, o metal escolhido
não pode apresentar defeitos de fabricação nem impurezas que afetem a qualidade
dos resultados obtidos. Idealmente, a característica do metal deve ser tão próxima
quanto ao do metal da aplicação real. A superfície do metal é preparada antes do
ensaio mediante lavagem com solvente orgânico e lixamento com lixas de granas
diferentes.

Posteriormente

a

superfície

é

lavada

e,

quando

constatada

homogeneidade superficial, realiza-se sua secagem (TIU; ADVINCULA, 2015).
A rugosidade das amostras metálicas a serem empregadas nos ensaios de
corrosão deve ser controlada para que as irregularidades superficiais não interfiram
nos resultados.
A norma NBR8404/84 “Estado de superfície em desenhos técnicos” apud
Parâmetros (2000) classifica a rugosidade Ra em classes, Tabela 3.
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Tabela 3 - Classes de rugosidade Ra (µm).
Classe da rugosidade

Rugosidade Ra (µm)

N12

50

N11

25

N10

12,5

N9

6,3

N8

3,2

N7

1,6

N6

0,8

N5

0,4

N4

0,2

N3

0,1

N2

0,05

N1

0,025

Fonte: Adaptado de Parâmetros (2000).

Na Figura 14, apresenta-se uma tabela em que se relaciona as classes de
usinagem, a simbologia de triângulos que representam as classes de rugosidade e
os processos de usinagem empregados para obtenção da rugosidade superficial
especificada.
O acabamentos superficiais das classes N6 a N3, Figura 14, podem ser
obtidos pelos métodos convencionais de polimento, sem recursos refinados,
enquanto que os acabamentos das classes N2 e N1 são atingidos somente pelo
polimento com materiais refinados.

46
Figura 14 - Correlação entre as classes de usinagem, a simbologia de triângulos e
os processos de usinagem.

Fonte: Estado de Superfície (2012).

2.7.2 Solução de ensaio
A solução de ensaio deve ser, sempre que possível, a mesma na qual o
material será utilizado, conforme orientação da ASTM 170-01a. Caso não disponível,
emprega-se solução sintética conforme normas específicas. No caso da água do
mar, a solução sintética e o modo de produzi-la está definida pela ASTM D 1141-98
(TIU; ADVINCULA, 2015).
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Neste trabalho, os meios de ensaio escolhidos foram: água destilada
(denominado de “ensaio em branco”), água destilada contendo hipoclorito de sódio e
água destilada contendo hipoclorito de sódio e nitrito de sódio.

2.7.3 Determinação da perda de massa do metal
A perda de massa do material, diferença da massa do metal ou liga metálica
antes e após o ensaio em que se mantém o material em contato com o meio em
estudo, reflete a agressividade do meio, sendo que quanto maior a perda mássica,
maior é a agressividade do meio. A razão entre as massas do processo com e sem o
agente inibidor de corrosão reflete a sua eficiência, lembrando que sempre após o
ensaio, a amostra ensaiada é lavada vigorosamente para eliminação dos elementos
oxidados (TIU; ADVINCULA, 2015).
A taxa de corrosão representa a perda de material de uma área determinada
em função do tempo e pode ser expressa em diversas unidades, de acordo com a
equação:

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠ã𝑜 =

∆𝑚
𝑑.𝑡.𝐴

.𝑘

(21)

Onde,
m = massa final (cupom de corrosão) – massa inicial (cupom de corrosão);
d = densidade da amostra;
t = tempo de exposição da amostra;
A = área exposta da amostra
k = constante que depende da unidade em que a taxa de corrosão será expressada,
vide Tabela 4.
Um dos modos mais comuns de expressar a taxa de corrosão é em mm/ano,
ou seja, quantos milímetros de espessura de um determinado material foram
consumidos pela corrosão em um ano. Na Tabela 4, apresentam-se os valores da
constante k para determinação da taxa de corrosão em mm/ano.

48

Tabela 4 - Valores da constante k para determinação da taxa de corrosão.
Grandezas
Massa
Densidade

Unidades
mg
g/cm³

Tempo

dia

Área

cm²

Massa
Densidade
Tempo
Área

Valor da Constate k (mm/ano)

∆𝑚
10−3 𝑥10.365
=
= 𝟑, 𝟔𝟓
𝑑𝑥𝑡𝑥𝐴
1

g
g/cm³
h
cm²

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).

∆𝑚
10𝑥8760
=
= 𝟖, 𝟕𝟔𝒙𝟏𝟎𝟒
𝑑𝑥𝑡𝑥𝐴
1
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo são descritos os seguintes ensaios e processos:
 Caracterização do aço-carbono empregado na confecção dos cupons de corrosão
(caracterização metalográfica, dureza e rugosidade das chapas);
 Preparo dos cupons de corrosão utilizados nos ensaios de imersão;
 Descrição do sistema estático de imersão;
 Descrição do sistema dinâmico de imersão que simula, em escala laboratorial, o
sistema de água de resfriamento utilizado no processamento primário de petróleo;
 Determinação da vazão de água referente ao sistema em questão;
 Preparo dos meios em estudo nos sistemas estático e dinâmico;
 Análises químicas para monitoramento do nível de concentração dos analitos em
estudo.

3.1 Caracterização do Aço-Carbono Empregado na Confecção dos Cupons de
Corrosão
3.1.1 Estudo metalográfico
Os corpos de prova foram cortados mecanicamente por meio de uma
cortadora automática Arotec, modelo Arocor 60, para a caracterização metalográfica
do aço-carbono SAE 1020 empregado como cupom de corrosão.
Posteriormente, foi realizado o embutimento a quente com resina do tipo
baquelite por meio de embutidora semiautomática Arotec, modelo PRE 30 Mi,
apresentado na Figura 15.
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Figura 15 - Embutidora empregada no preparo dos corpos de prova para
caracterização metalográfica.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Em seguida, foi realizado o lixamento manual utilizando lixas de granas de
#200 a #1000 com o uso de água para refrigeração. Para o acabamento, empregouse suspensão de alumina de granulometria média de 0,05µm. Finalmente, o cupom
foi submetido ao ataque químico utilizando a solução Nital a 5 % (mistura de 5 % em
volume de ácido nítrico diluído em etanol anidro).
Após o procedimento mencionado acima, os corpos de prova foram
observados em microscópio óptico.

3.2 Propriedades Mecânicas do Cupom de Corrosão
3.2.1 Ensaio de dureza
O equipamento utilizado para a medição da dureza do aço-carbono foi um
durômetro Heckert, com penetrador esférico, Figura 16. As medidas foram realizadas
com esfera de aço temperado de diâmetro 1/16” e carga aplicada de 100 kgf. O
resultado considerado foi a média dos valores de três medições em cada face do
cupom.
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Figura 16 - Durômetro utilizado na caracterização mecânica do aço-carbono.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

3.2.2 Ensaio de rugosidade
As medidas de rugosidade foram realizadas por meio do rugosímetro da
marca Mitutoyo, modelo SJ 201, Figura 17. As medidas foram realizadas
longitudinalmente e transversalmente e o resultado obtido foi expresso em
rugosidade média, Ra (µm), sendo esta a média entre os picos e vales existentes no
comprimento específico da superfície analisada.
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Figura 17 - Rugosímetro utilizado na caracterização mecânica do aço-carbono.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

3.3 Preparo dos Cupons de Corrosão
3.3.1 Geometria e dimensão do cupom de corrosão – volume do meio a ser
ensaiado
Os cupons foram obtidos de uma mesma chapa metálica e foram perfurados
cerca de 10 mm abaixo de um dos cantos, Figura 18. A medição das suas
dimensões foi realizada por meio de um paquímetro universal calibrado da marca
Digimess. Foi realizado o cálculo da área dos cupons utilizado com a finalidade de
determinar a quantidade de fluido (meio a ser ensaiado) adequada em ambos os
sistemas dinâmico e estático, conforme especificações da norma NACE Standard
TM-0169. Ressalta-se que esta norma especifica que o volume do fluido deve ser de
no mínimo 0,20 mL por mm2 de área de superfície exposta da amostra.
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Figura 18 - Representação esquemática da forma do cupom de corrosão.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

A área dos cupons foi determinada por meio da equação a seguir.

𝐴 = 2𝑎𝑏 + 2𝑏𝑐 + 2𝑎𝑐

(22)

Onde A representa a área.
Dado que as dimensões das arestas foram, aproximadamente, a = 70,0 𝑚𝑚; b
= 38,0 𝑚𝑚 e c = 1,5 𝑚𝑚, então a área é cerca de:
𝐴 = (2 ∗ 70,00 ∗ 38,49) + (2 ∗ 38,49 ∗ 1,46) + (2 ∗ 70,00 ∗ 1,46)
𝐴 = 5644,00 𝑚𝑚²
Desta forma, o volume mínimo de fluido determinado foi de 1128,8 mL.

3.3.2 Perfuração dos cupons de corrosão
Os cupons de corrosão foram perfurados utilizando uma furadeira com broca
de diâmetro de 6 mm. Os furos foram necessários para a fixação vertical dos cupons
de corrosão em ambos os sistemas de estudo (estático e dinâmico).
As pequenas rebarbas em torno dos furos foram removidas para evitar que
defeitos superficiais acelerassem o início da corrosão.
As áreas dos furos dos cupons de corrosão foram desconsideradas nos
cálculos da taxa de corrosão.
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3.3.3 Lixamento dos cupons de corrosão
Os cupons de corrosão já furados foram submetidos a duas etapas de preparo
superficial a temperatura ambiente, previamente ao início dos ensaios de imersão. A
primeira etapa foi realizada para a remoção da carepa de laminação e a segunda,
para o lixamento das superfícies dos cupons.
Abaixo consta a descrição da primeira etapa:
i)

Os cupons foram submetidos inicialmente ao lixamento dos cantos
vivos utilizando uma lixa #120;

ii)

Os cupons foram desengraxados utilizando uma mistura de proporção
de 1:1 em volume de éter etílico e etanol anidro.

iii)

Após o desengraxe, os cupons foram imergidos por 20 s em uma
solução de ácido de sulfúrico de concentração 0,5 mol/L.

iv)

Em seguida, os cupons foram enxaguados sequencialmente em dois
béqueres contendo apenas água destilada, tomando-se o cuidado de
agitá-los manualmente. Vale salientar que os tempos de imersão em
cada béquer foram de 10 s e 5 s, respectivamente.

v)

Ao final da primeira etapa, os cupons foram imersos no isopropanol e
posteriormente secados por meio de um fluxo de ar quente.

Após o tratamento referente à primeira etapa, os cupons foram colocados em
um dessecador contendo sílica gel (azul) por um período de 24 horas.
Decorrido o tempo citado acima, os cupons foram submetidos ao segundo
preparo, conforme etapas descritas a seguir.
vi)

Lixamento com lixa #400 em uma direção.

vii)

Lixamento com lixa #600 na direção oposta.

viii)

Imersão em isopropanol por 2 s e, em seguida, secagem com ar
quente, por meio de um soprador de ar.

ix)

Ao

final,

foram

acondicionados

em

um

dessecador

por

aproximadamente 24 h.
O fluxograma a seguir apresenta de forma esquemática todo o processo de
tratamento dos cupons citado acima, Figura 19.

55
Figura 19 - Fluxograma do processo de preparo dos cupons de corrosão.

lixar os cantos vivos
com lixa #120

desengraxe com
mistura 1:1 de éter
etílico e etanol

imersão por 20 s em
solução de ácido de
sulfúrico 0,5 mol/L

inserisão por 10 s em
água destilada

inserção por 5s em
água destilada

imersão em
isopropanol e
secagem com ar
quente

acondicionamento
dos cupons em
dessecador por 24
horas

lixamento com lixa
#400 e no sentido
oposto com lixa #600

iimersão em
isopropanol e
secagem com ar
quente

acondicionamento
dos cupons em
dessecador por 24 h

Fonte: Autor (2018).

A finalidade de acondicionar os cupons de corrosão em um dessecador por
um período de 24 horas é para garantir a retirada de qualquer partícula de água e,
também, para estabilizar a formação de sítios ativos na superfície metálica, desta
forma garantir que não ocorra a corrosão preferencial.
Na

Tabela 5, são apresentadas as características dos reagentes utilizados no

tratamento dos cupons de corrosão.
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Tabela 5 - Reagentes utilizados nos tratamentos dos cupons de corrosão e suas
características.
Produto

Marca

Éter etílico

Neon

Etanol
Ácido
Sulfúrico
Isopropanol

Grau de

Aplicação

Tempo (s)

PA

Desengraxe

Tg

Neon

PA

Desengraxe

Tg

Neon

PA

Decapagem química

20

Neon

PA

Secagem

2

Pureza

Tg: tempo no qual não foi verificada a formação de gotículas de água na superfície do metal.
PA: Reagente puro para análise.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Finalizada a etapa de preparo superficial, os cupons foram devidamente
pesados utilizando uma balança analítica e inseridos nos sistemas estático e
dinâmico nos meios descritos no item 3.6 Preparação dos meios nos sistemas
estático e dinâmico.
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3.4 Descrição do Sistema Estático de Imersão
O recipiente utilizado para realizar o ensaio na sua forma estática (sem
movimentação do fluido), pelo período de 10 dias, foi uma cuba cilíndrica feita em
material acrílico transparente que permite o acompanhamento visual do experimento.
A cuba cilíndrica possuia diâmetro de 35 cm e capacidade para 6 L, Figura 20.
Durante os ensaios estáticos, a cuba foi coberta com filme plástico para a sua
proteção e para impedir que substâncias indesejadas pudessem, eventualmente,
contaminar o experimento por acidente. Essa proteção, no entanto, não vedou a
cuba por completo o que permitiu o contato do sistema com o ar atmosférico.

Figura 20 - Sistema estático de imersão.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Onde:
A – Cuba redonda.
B – Haste plástica para sustentação dos cupons de corrosão.
C – Suportes em acrílico para a haste de sustentação.
D – Local para posicionamento dos cupons de corrosão.
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3.5 Descrição do Sistema Dinâmico de Imersão
A simulação do sistema dinâmico de imersão ocorreu, em escala laboratorial,
a partir de um sistema constituído por dois tanques de 60 L confeccionados em
material acrílico transparente, a fim de permitir o acompanhamento visual do
experimento. Ao módulo experimental, foram acopladas duas bombas centrífugas
herméticas de 20 W de potência com acionamento magnético. Foram utilizados
dutos de acrílico de diâmetro ¾” para sucção e ½” para descarga. Já o escoamento
por gravidade ocorreu por tubulação acrílica de 1’’, conforme apresentado na Figura
21. Como acessórios acoplados a esse sistema, haviam dez válvulas tipo gaveta de
plástico PVC, 4 unidades de ½”, 2 unidades de ¾” e 4 unidades de 1”, 2 unidades de
¾”, 2 unidades em Y, 8 unidades de ½”, 12 unidades de 1” de 90°, 4 unidades de
união de ½” e 4 unidades de piezômetros utilizados na medição de pressão
absoluta, como apresenta a Figura 21, de modo que:
A – Bomba centrífuga.
B – Cooler.
C – Tê.
D – Válvula de controle (Latão).
E – Curva de 90°.
F – Cupom de corrosão (Aço-carbono).
G – Piezômetro.
H – Tanque reservatório.
I – Tanque experimental.
J – Válvula de Controle (PVC).

Figura 21 - Parte frontal do sistema dinâmico de imersão.
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

O módulo experimental para simulação dinâmica foi construído no Laboratório
de Operações Unitárias da Universidade Santa Cecília, na cidade de Santos (SP),
de forma a permitir a circulação contínua do fluido. Para efeito comparativo do
desenvolvimento do processo corrosivo, ambos os sistemas (dinâmico e estático)
foram ensaiados por um período de 10 dias.
Os cupons de corrosão foram pendurados em hastes plásticas com o intuito
de mantê-los suspensos e evitar a corrosão por frestas. Os ensaios foram realizados
à temperatura ambiente com monitoramento diário de temperatura por meio de um
termômetro instalado no Laboratório de Operações Unitárias.
Em função da degradação do cloro na presença de luz e para representar
mais próximo à realidade de uma tubulação metálica, ambos os sistemas foram
cobertos com uma lona preta para os ensaios contendo hipoclorito de sódio, Figura
22.

Figura 22 - Parte frontal do sistema dinâmico de imersão com lona.
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

3.5.1 Determinação da vazão de água circulante no sistema
Para o cálculo da vazão circulante no sistema, foi utilizado o método de
coleta, no qual se utilizou uma proveta graduada para coletar alíquotas do fluido e
um cronômetro para medição do tempo. A Equação (23) foi utilizada para realização
dos cálculos da vazão.

𝑄 = 𝑣/𝑡
Sendo:
Q a vazão volumétrica (mL/s).
V o volume (mL).
T o tempo (s).

(23)
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3.6 Preparação dos Meios de Imersão para os Sistemas Estático e Dinâmico
Os meios estudados foram reproduzidos nos sistemas dinâmico e estático
para efeito comparativo do desenvolvimento do processo corrosivo.
Seguem abaixo, os meios estudados.
i)

Meio contendo água destilada. Meio considerado como branco do
processo, ou seja, meio isento de biocidas e inibidores de corrosão.

ii)

Meio contendo água destilada e NaClO na faixa de 0 ppm a 3 ppm. Meio
estudado com o intuito de verificar a agressividade do NaClO ao açocarbono.

iii)

Meio contendo água destilada, NaClO na faixa de 0 ppm a 3 ppm e inibidor
de corrosão NaNO2 na forma de sólido puro de 300 ppm a 500 ppm. Meio
estudado com a finalidade de avaliar a eficiência do inibidor de corrosão
na sua forma de sólido puro. Ressalta-se que o reagente utilizado em
questão é da marca Dinâmica e apresenta pureza mínima de 99%.
A título de comparação, segue a composição do inibidor de corrosão

comercial na Tabela 6.

Tabela 6 - Faixa de concentração do inibidor de corrosão comercial (contendo nitrito de
sódio e metaborato de sódio).

Composto

Concentração (%)
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Nitrito de sódio (NaNO2)
Metaborato de sódio (NaBO2)

13 – 30
3–7

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Os cupons devidamente preparados e pesados foram imersos nos meios
acima, sendo que, para o sistema estático, foram utilizados três cupons de corrosão
e para o sistema dinâmico, quatro cupons de corrosão. No sistema dinâmico, os
cupons foram posicionados nas saídas de cada canalização.
Para que não houvesse algum tipo de corrosão preferencial, como por
exemplo, a corrosão por frestas provocada por elementos de fixação, foi tomado o
cuidado referente à posição dos cupons. A melhor forma encontrada para fixá-los foi
pendurá-los em uma haste, conforme demonstrado na Figura 20, para os ensaios de
imersão estáticos, conforme dito anteriormente.
Os ensaios estático e dinâmico foram realizados pelo período de 10 dias de
acordo com a programação:
 Ensaio em branco: cupons de aço-carbono imersos em água destilada.
 Ensaio com hipoclorito de sódio: cupons de aço-carbono imersos em água
destilada com a adição de até 3 ppm de hipoclorito de sódio.
 Ensaio com hipoclorito de sódio e inibidor de corrosão: cupons de aço-carbono
imersos em água destilada com a adição de até 3 ppm de hipoclorito de sódio e
adição de 300 ppm de nitrito de sódio.
Para o cálculo das dosagens do hipoclorito de sódio inseridas nos sistemas,
inicialmente, realizou-se a diluição da solução padrão de concentração 12% (vide
cálculo abaixo). Esta diluição se tornou necessária para adaptar o volume de
dosagem às pipetas volumétricas disponíveis no laboratório, além de minimizar erros
volumétricos. Abaixo consta a equação utilizada para o cálculo da diluição.
Equação: 𝐶1 𝑉1

= 𝐶2 𝑉2 , onde:

C1: Concentração inicial da solução;
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V1: Volume a ser pipetado;
C2: Concentração final desejada;
V2: Volume total da solução.
- Cálculo para elaboração da solução mãe:

𝐶1 𝑉1 = 𝐶2 𝑉2
120.000

𝑚𝑔
𝑚𝑔
⁄𝐿 𝑥 𝑉1 = 10.000
⁄𝐿 𝑥 2𝐿
𝑉1 = 166,7𝑚𝐿

Na Tabela 7, consta os volumes utilizados para a correção periódica da
concentração do hipoclorito de sódio nos sistemas (1º, 3º, 5º e 7º dias de imersão)
com o intuito de manter a concentração de 2,5 ppm.
Tabela 7 - Volumes utilizados nas adições periódicas para manutenção da concentração do
hipoclorito de sódio.
Sistema

Concentração inicial (mg/L)

Volume a ser dosado (mL)

Estático

10.000

1,5

Dinâmico

10.000

15

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Decorridos 10 dias de ensaio para cada meio nos modos estático e dinâmico,
os cupons foram individualmente retirados, em seguida lavados com água destilada,
mergulhados no isopropanol e secados ao ar quente para serem colocados no
dessecador até atingir a temperatura ambiente, antes de realizar a pesagem final e a
verificação da variação da massa.
Durante esses dez dias, foram realizadas as análises diárias pertinentes para
cada meio, a saber, determinação da concentração de cloro livre e total, de íons
nitrito, pH e condutividade. Os procedimentos analíticos estão descritos, a seguir, no
item 3.7. Já no meio contendo hipoclorito de sódio, foram executadas todas as
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análises, exceto análise de nitrito. E para os meios contendo hipoclorito de sódio e
inibidor de corrosão foram realizados todos os procedimentos analíticos.

3.7 Análises Químicas para Monitoramento dos Analitos
Foram monitorados os teores de cloro livre, cloro total e de íons nitrito durante
a realização dos ensaios estático e dinâmico. Foi importante monitorar a
concentração destes analitos a fim de observar indiretamente as taxas de corrosão,
visto que o ânion cloreto influencia a corrosão do aço-carbono. Além disso, foi
necessário acompanhar a concentração de nitrito na solução em que os
experimentos ocorreram, pois o inibidor de corrosão prejudica a ação do biocida
devido à formação de cloroaminas no meio, conforme destacado anteriormente.

3.7.1 Medidor para análise de cloro livre e cloro total em água
O equipamento utilizado na medição da concentração de cloro livre e total foi
o modelo HI 96711C da marca Hanna Instruments, conforme demonstrado na Figura
23.
Figura 23 - Equipamento para medição de cloro livre.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Este equipamento, Figura 23, é um fotômetro portátil de íon seletivo que
possui um sistema óptico baseado em uma lâmpada de filamento de tungstênio e
um filtro de interferências de banda estreita. Como acessórios, possui duas cubetas
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de vidro para amostra com tampa, padrões para calibração e verificação
intermediária e pano para limpeza das cubetas.
A faixa de trabalho deste analisador é de 0.00 ppm a 5.00 ppm para cloro livre
e total. Ressalta-se que esta metodologia para detecção de cloro é uma adaptação
do método USEPA 330.5 e do Standard Method 4500-Cl. Na Tabela 8, encontram-se
as especificações técnicas do equipamento.
Tabela 8 - Especificações técnicas do fotômetro portátil para medição de cloro.
Especificações técnicas
Intervalo

Cl2 Livre 0,00 mg/L a5.00 mg/L
Cl2 Total 0,00 mg/La 5.00 mg/L

Resolução

0,01 mg/L de 0.00 a 3,50 mg/L; 0,10 mg/L acima de 3,50 mg/L

Precisão

±0,03mg/L ±3% leitura a 25°C

Desvio Padrão

±0,01mg/L

Ambiente

0 a 50°C, máximo de 95% UR não condensante

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Para a realização das análises de cloro livre e total, coletou-se em cada
sistema (estático e dinâmico) uma amostra de 10 mL do fluido. No primeiro passo, o
medidor foi zerado utilizando a amostra sem o reagente, DPD (N,N-dietil-pfenilenediamina), pressionando a tecla ZERO/CFM do equipamento. Posteriormente,
o reagente foi adicionado à amostra e agitou-se cuidadosamente durante 20 s para
as amostras contendo apenas água destilada e hipoclorito de sódio e 6 minutos para
as amostras contendo água destilada, hipoclorito de sódio e inibidor de corrosão.
Vale salientar que os reagentes são diferentes para a análise de cloro livre e total:
 Cloro Livre: reagente HI – 93701;
 Cloro Total: reagente– 93711 – 0.
A cubeta foi então inserida na célula fotométrica do equipamento, em seguida
pressionou-se a tecla READ/TIMER até aparecer o tempo de análise de 1 minuto
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para o cloro livre e 2’30” para o cloro total. Ao final das medidas, o equipamento
mostra no visor a concentração expressa em mg/L.
Para garantia da qualidade dos resultados analíticos obtidos, inicialmente
calibrou-se o equipamento utilizando padrões de 1 ppm com rastreabilidade NIST
para cloro livre e cloro total. Ressalta-se que as verificações intermediárias foram
realizadas anteriormente à execução diária das análises.

3.7.2 Medidor para análise de nitrito de sódio
O medidor de análise de nitrito, marca Hanna Instrument e modelo HI708,
apresenta o mesmo princípio das análises de cloro livre e total. Na Tabela 9,
constam as especificações desse medidor e, na Figura 24, uma foto do mesmo.
Para a realização da análise de nitrito, coletou-se em cada sistema (estático e
dinâmico) uma alíquota de 10 mL para medição. Primeiramente, tomou-se o cuidado
de zerar o equipamento utilizando a amostra sem o regente e pressionando-se a
tecla “C1”. Posteriormente, inseriu-se o reagente na amostra e agitou-se
vagarosamente até a homogeneização completa, então, inseriu-se a cubeta no
medidor e pressionou-se a tecla “C2”. Em aproximadamente 10 minutos, o
equipamento emitiu no visor o resultado da análise expresso em mg/L.
Tabela 9 - Informações técnicas do fotômetro portátil para a análise de nitrito.
Especificações técnicas
Faixa

0 ppm a 150 ppm

Resolução

1 ppm

Precisão

±3 ppm ±5% leitura a 25°C

Fonte de Luz

Lâmpada de diodo

Detector de Luz

Fotocélula de silicone

Método

Adaptação do método do sulfato ferroso

Ambiente

0 ºC à 50 ºC, máximo de 95 % UR não condensante

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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Este medidor foi adquirido de fábrica previamente calibrado e durante os
ensaios para

o monitoramento analítica foram

realizadas as verificações

intermediárias utilizando um padrão com rastreabilidade NIST e concentração de
80 ppm.
Figura 24 - Equipamento utilizado na análise de nitrito.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

3.7.3 Análise de pH e de condutividade
Foi utilizado o medidor portátil da marca Hanna Instruments, para análise de
pH, Figura 25. Para garantia da qualidade dos resultados destas análises, foram
realizadas calibrações diárias com padrões de pH 4 e 10.
Figura 25 - Medidor portátil de pH.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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O medidor de condutividade utilizado era da marca Tecnopon, Figura 26.
Anteriormente às medições, também foi utilizado padrão de calibração de
condutividade de 1444 µS\cm.
Figura 26 - Medidor de condutividade.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos tópicos abaixo, são apresentados os ensaios de caracterização do açocarbono SAE 1020 empregado na confecção dos cupons de corrosão; os resultados
dos ensaios de imersão para os sistemas estático e dinâmico, assim como as
quantificações dos teores de cloro livre, cloro total, íons nitrito e as medidas de pH e
condutividade dos meios de imersão.

4.1 Caracterização do Cupom de Corrosão
O cupom de corrosão foi caracterizado quanto a sua microestrutura, dureza e
rugosidade.

4.1.1 Estudo metalográfico
Na Figura 27, apresenta-se a imagem da microestrutura do aço-carbono
empregado na confecção dos cupons de corrosão.
Figura 27 - Microestrutura do cupom de corrosão de aço-carbono.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Avaliando-se a microestrutura apresentada na Figura 27, pode-se observar
que o cupom de corrosão utilizado nos ensaios é compatível com a microestrutura
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de um aço-carbono SAE 1020, devido à presença de ferrita e perlita, conforme a
comparação das imagens na Figura 28.

Figura 28 - Diagrama de fases e microestruturas cristalinas do aço-carbono.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

4.1.2 Ensaio de dureza
Conforme já mencionado anteriormente, a dureza é considerada apenas uma
análise orientava, ou seja, não possui valores tabelados ou especificados em
normas. Mas, sabe-se que quanto maior a dureza, menor será a capacidade de o
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aço sofrer deformações. A dureza medida para os cupons de aço-carbono foi de 56
Rockwell B.

4.1.3 Ensaio de rugosidade
O ensaio de rugosidade também não apresentada especificações em norma.
As medidas foram realizadas longitudinalmente e transversalmente. Para a direção
longitudinal obteve-se um resultado de 0,51 µm e para a direção transversal foi
obtido o resultado de 0,64 µm. Os valores de rugosidade não apresentaram
diferença expressiva entre os sentidos medidos.
Os valores de 0,51 µm (sentido longitudinal) e 0,64 µm (transversal) medidos
sobre as superfícies dos cupons de aço-carbono amostrados foram enquadrados na
Classe N5 de rugosidade e podem ser considerados como material polido.

4.2 Vazão do Fluido no Sistema Dinâmico
Na Tabela 10, são apresentados os resultados obtidos experimentalmente
para a vazão volumétrica, Q, dos quatro dutos do sistema dinâmico de imersão.
Tabela 10 - Resultados experimentais para a vazão volumétrica.
Duto

Altura manométrica (cm)

Q (mL/s)

1

35,0

132,68

2

31,4

135,79

3

28,8

121,64

4

28,8

122,68

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
A vazão dos dutos 1 e 2 foram semelhantes, enquanto que a vazão dos dutos
3 e 4 foram semelhantes entre si e inferiores aos dutos 1 e 2.

72

4.3 Resultados dos Ensaios de Imersão e das Análises Químicas para os Meios
Estudados nos Sistemas Dinâmico e Estático
Nos próximos itens são apresentados os resultados dos ensaios de imersão
em conjunto com as medidas analíticas dos meios estudados, assim como o
comparativo destes meios considerando o sistema dinâmico e estático.

4.3.1 Ensaios em água destilada (branco)
Este ensaio foi realizado para avaliar o comportamento frente à corrosão dos
cupons de aço-carbono em água destilada (ensaio em branco) com pH inicial de
6,60.
Na Tabela 11, são demonstrados os resultados obtidos referentes às perdas
de massa em ambos os sistemas em água destilada com pH= 6,60, a fim de
comparação.
Tabela 11 - Resultados de perda de massa dos cupons metálicos nos ensaios estático e
dinâmico em água destilada (ensaio em branco).
Sistema
Estático

Cupom

Dinâmico

Massa
Inicial (g)

Massa
Final (g)

Perda de Massa
(g)

Massa
Inicial (g)

Massa
Final (g)

Perda de Massa
(g)

M1

31,2651

31,1958

0,0693

31,8260

31,8251

0,0009

M2

31,0036

30,9318

0,0718

32,6842

32,6825

0,0017

M3

32,1388

32,0616

0,0772

31,5697

31,5686

0,0011

M4

-

-

-

32,1231

32,1215

0,0016

Média
Perda de
Massa (g)

0,0728

Média
Perda de
Massa (g)

0,0013

-

Taxa
Média de
Corrosão
(mm/ano)

0,0602

Desvio
Padrão
(g)

0,0033

Taxa
Desvio
Média de
Padrão 0,0027
Corrosão
(mm/ano)
(mm/ano)

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

0,0011

Desvio
Padrão
(g)

0,0003

Desvio
Padrão 0,0003
(mm/ano)
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Na Figura 29, apresentam-se as imagens dos cupons de corrosão ao término
dos ensaios estático e dinâmico em água destilada, após dez dias de estudo. As
imagens foram registradas com os cupons de corrosão ainda posicionados em seus
respectivos sistemas.
Na Figura 30 e na Figura 31, encontram-se apresentadas as imagens dos
cupons de corrosão após terem sido retirados dos sistemas estático e dinâmico,
respectivamente.
A corrosão se estabeleceu mais intensamente nos cupons de corrosão
ensaiados no sistema estático porque os hidróxidos de ferro precipitados sobre a
superfície do metal não foram removidos durante o período ensaiado. Esses
precipitados promoveram o surgimento de regiões de aeração diferencial que
contribuiu com a evolução da corrosão, Figura 29 (a), Tabela 11.
Figura 29 - Imagens dos cupons de corrosão após 10 dias de imersão em meio de água
destilada. (a) Ensaio estático. (b) Ensaio dinâmico.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
Figura 30 - Cupons de corrosão lavados após 10 dias de ensaio no sistema estático em
meio de água destilada.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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Figura 31 - Cupons de corrosão lavados após 10 dias de ensaio no sistema dinâmico em
meio de água destilada.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

O mesmo não ocorreu com o sistema dinâmico visto que a agitação impediu a
precipitação dos hidróxidos sobre os cupons de corrosão e favoreceu a sua
solubilização. A diluição dos hidróxidos em um maior volume de água destilada
(60 L) também colaborou para manter constante o meio de ensaio e diminuir a taxa
de corrosão, Figura 29 (b), Tabela 11.

4.3.2 Água destilada com adição de hipoclorito de sódio
Na Tabela 12, são demonstrados os resultados obtidos referentes às perdas
de massa em ambos os sistemas em água destilada com adição de 3 ppm de
hipoclorito de sódio com pH inicial de 6,68, a fim de comparação.
Tabela 12 - Resultados de perda de massa dos cupons metálicos nos ensaios
estático e dinâmico em água destilada com adição de hipoclorito de sódio.
Sistema

Cupom

Estático

Dinâmico

Temperatura mínima de 19,8 ºC e
máxima de 21,9 ºC. = 21,9 – 19,8 =
2,1 ºC

Temperatura mínima de 20,0 ºC e
máxima de 23,0 ºC. = 23,1 – 20,0 =
3,1 ºC

Massa
Massa
Inicial (g) Final (g)
M1

32,2744

32,1899

Perda de Massa
(g)
0,0845

Massa
Massa
Inicial (g) Final (g)
31,9220

31,7257

Perda de Massa
(g)
0,1963
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M2

31,8834

31,7957

0,0877

32,7664

32,5227

0,2437

M3

32,6360

32,5487

0,0873

32,2418

31,9999

0,2419

M4

-

-

-

31,6997

31,5086

0,1911

Média
Perda de
Massa (g)

0,0865

-

Taxa
Média de
Corrosão
(mm/ano)

0,0715

Desvio
Padrão
(g)

Média
0,0014 Perda de
Massa (g)

0,2182

Taxa
Desvio
Média de
Padrão 0,0012
Corrosão
(mm/ano)
(mm/ano)

0,1804

Desvio
Padrão
(g)

0,0246

Desvio
Padrão 0,0204
(mm/ano)

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Observa-se que a corrosão ocorreu mais intensamente no sistema dinâmico
na presença do hipoclorito de sódio, conforme apresentado na Tabela 12.
As imagens dos cupons antes e após os ensaios de imersão estáticos estão
apresentados na Figura 32 e na Figura 33 e as imagens dos cupons antes e após os
ensaios de imersão dinâmicos estão apresentados na Figura 34, na Figura 35 e na
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Figura 36. Para ambos os sistemas, estático e dinâmico, pode-se observar a

corrosão dos corpos de prova, com ênfase para a corrosão dos cupons ensaiados
no sistema dinâmico que apresentaram corrosão localizada na forma de pites.
Figura 32 - Imagens dos cupons de corrosão para o ensaio estático em meio de
água destilada com a adição de 3 ppm de hipoclorito de sódio. (a) Início do ensaio. (b) Após
10 dias de ensaio.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
Figura 33 - Imagens dos cupons de corrosão do ensaio estático após seu final em
meio de água destilada com a adição de 3 ppm de hipoclorito de sódio. Frente dos cupons à
esquerda e verso dos cupons à direita. Cupons enxaguados com água destilada, com
isopropanol e secos com ar quente.
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
Figura 34 - Início do ensaio dinâmico em meio de água destilada com a adição de
3 ppm de hipoclorito de sódio. (a) Vista frontal do sistema. (b) Vista lateral do sistema com
destaque para os cupons de aço-carbono.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
Figura 35 - Final do ensaio dinâmico em meio de água destilada com a adição de
3 ppm de hipoclorito de sódio. (a) Vista frontal do sistema. (b) Vista lateral do sistema com
destaque para os cupons de aço-carbono.
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Figura 36 - Imagens dos cupons de corrosão para o ensaio dinâmico após seu final
em meio de água destilada com a adição de 3 ppm de hipoclorito de sódio. Frente dos
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cupons à esquerda e verso dos cupons à direita. Cupons enxaguados com água destilada,
com isopropanol e secos com ar quente.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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Na Tabela 13, constam os resultados das medições analíticas realizadas para
cloro livre e total nos sistemas dinâmico e estático durante todo o período de ensaio,
além do histórico descritivo referente às dosagens do hipoclorito realizadas com a
finalidade de manter ambos os sistemas na faixa de concentração de 0 ppm a 3 ppm
de cloro livre. Na Figura 37, a variação da concentração de cloro livre ao longo do
tempo está expressa na forma de gráfico.
Tabela 13 - Resultados das quantificações para cloro livre, total e o volume de NaClO
adicionado periodicamente aos sistemas estático e dinâmico.
Sistema

Tempo
(h)

Estático
Dinâmico
Temperatura mínima de 19,8 ºC e Temperatura mínima de 20,0 ºC e
máxima de 21,9 ºC. = 21,9 – 19,8 = máxima de 23,0 ºC. = 23,1 – 20,0 =
2,1 ºC
3,1 ºC
Volume
Cloro Livre Cloro Total adicionado
(ppm)
(ppm)
NaClO
(mL)

0

2,43

2,45

24

1,21

1,15

48

0,55

0,59

72

0,11

73

2,97

120

0,63

121

2,07

144

1,65

168

0,85

169

3,11

192

2,22

240

0,08

1,50
-

Cloro Livre
(ppm)

Cloro Total
(ppm)

Volume
adicionado
NaClO
(mL)

2,56

2,69

15,00

1,86

1,82

1,05

-

0,73
-

1,72
0,18

1,60

2,69

-

0,05

-

1,20

2,32

16,00

1,30
-

1,07

-

0,98

0,06
2,78

-

1,03
0,06

0,02

16,00

16,00
-

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Ressalta-se que, apesar da faixa de concentração usual do hipoclorito ser de
0 ppm a 1 ppm, na indústria de óleo e gás, optou-se por trabalhar em uma faixa
ampliada, uma vez que a adição manual do hipoclorito de sódio dificulta a
manutenção da concentração em faixas restritas devido à sua rápida decomposição.
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Além disso, nos sistemas das plataformas em que a adição do hipoclorito ocorre de
forma manual, ou seja, sem a injeção através da eletrocloradora, observa-se
sobredosagens desse produto, o que fortaleceu ainda mais a ideia de trabalhar na
faixa de até 3 ppm para simular uma situação potencialmente mais agressiva
vivenciada nas atividades em campo.
Conforme se pode observar na Figura 37, a concentração de cloro livre decai
com o tempo, sendo a taxa média de decaimento para o sistema estático de
0,83 ppm/dia e para o sistema dinâmico de 0,96 ppm/dia.
Esse decaimento se deve à degradação intrínseca do hipoclorito de sódio e
do consumo deste na reação de corrosão do aço-carbono. Para o sistema dinâmico,
atribuiu-se a maior taxa de degradação à temperatura que apresentou gradiente de
3,1 ºC, enquanto que para o sistema estático, o gradiente foi de 2,1 ºC (Tabela 13).
A temperatura mais elevada verificada para o sistema dinâmico se deve à agitação
mecânica do meio de ensaio (impulsão do fluido por meio das bombas do sistema
dinâmico).
Figura 37 - Variação da concentração de cloro livre ao longo do tempo para o ensaio
dinâmico em meio de água destilada contendo 3 ppm de hipoclorito de sódio.

Meio Água Destilada + Hipoclorito de Sódio
Cloro Livre

Concentração de Cloro Livre (ppm)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

240

192

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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169

Dinâmico

168
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121

120

73

72

48

24

0
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Na Figura 37, as setas indicam os períodos em que foram realizadas as
adições de hipoclorito. Pode-se observar que o teor de cloro livre alcançou o teor de
3 ppm com as adições realizadas ao sistema estático. A alimentação de hipoclorito
ao sistema dinâmico não fez com que o teor do biocida atingisse 3 ppm. A
degradação promovida pelo maior gradiente de temperatura e pela corrosão podem
ser os responsáveis por esse comportamento.
Comparando-se os resultados similares medidos para o teor de cloro livre e
total (Tabela 13) e considerando os erros envolvidos em ambas as análises, pode-se
considerar que os teores de cloro livre e total foram os mesmos.
Os resultados para as medidas de pH, condutividade e temperatura são
apresentados na Tabela 14.
Tabela 14 - Variação temporal do pH, condutividade e temperatura para os sistemas
estático e dinâmico durante os ensaios em de água destilada contendo hipoclorito de sódio.
Sistema
Estático

Tempo
(h)

Dinâmico

pH

Condutividade
(µS/cm)

Temperatura
(°C)

pH

Condutividade
(µS/cm)

Temperatura
(°C)

0

6,68

-

-

6,69

-

-

24

6,65

15,24

21,90

6,62

10,90

23,10

48

6,65

28,14

19,80

6,76

21,28

20,30

73

7,48

34,89

20,90

7,19

20,50

21,70

144

7,60

30,79

21,70

7,87

31,73

22,80

169

7,39

40,36

20,70

7,25

41,13

23,00

192

7,46

41,96

20,10

7,30

39,47

21,00

240

7,30

45,19

20,80

7,36

39,93

21,70

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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As medidas apresentadas na Tabela 14 encontram-se expressas na forma de
gráficos para os sistemas estático e dinâmico, conforme apresentado na Figura 38 e
na Figura 39.
Figura 38 - Variação temporal do pH para o ensaio dinâmico em meio de água destilada
contendo hipoclorito de sódio.

Meio Água Destilada + Hipoclorito de Sódio
pH
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pH

7,20
7,00
6,80
6,60
6,40
6,20
6,00
0

50

100

150

200

250

Tempo (h)
Dinâmico

Estático

Polinômio (Dinâmico)

Polinômio (Estático)

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Os valores de pH para ambos os sistemas estático e dinâmico comportaramse de modo (Figura 38):
 constante, em torno de 6,6, até o intervalo de 50 h;
 em elevação, em torno de 7,6 entre 50 h e 150 h;
 constante, em torno de 7,3 entre 150 h e 240 h.
A condutividade aumentou não linearmente para ambos os sistemas e não
apresentou tendência de estabilização no período de exposição de 240 h.
O aumento do pH e da condutividade deve-se à formação dos hidróxidos de
ferro Fe(OH)2 que em meio contendo oxigênio se converte a Fe(OH)3 e são produtos
da corrosão do aço-carbono pouco solúveis no meio aquoso.
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Figura 39 - Variação temporal da condutividade para o ensaio dinâmico em meio de água
destilada contendo hipoclorito de sódio.

Meio Água Destilada + Hipoclorito de Sódio
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
4.3.3 Água destilada com adição de hipoclorito de sódio e de nitrito de sódio sólido
Os resultados relativos às perdas de massa em ambos os sistemas, estático e
dinâmico, em água destilada com adição de 3 ppm de hipoclorito de sódio e adição
de 300 ppm de nitrito de sódio (grau analítico, estado sólido) com pH inicial em torno
de pH= 7,0, são demonstrados na Tabela 15.
Os valores médios de perda de massa foram, praticamente, iguais a zero, ou
seja, a adição de 300 ppm de nitrito de sódio na forma sólida (reagente de grau
analítico) foi eficaz na inibição da corrosão do aço-carbono SAE 1020 em água
destilada contendo 3 ppm de hipoclorito de sódio, para o sistema estático ou para o
sistema dinâmico.
Na Figura 40 e na Figura 41, encontram-se as imagens dos cupons de açocarbono antes e após o ensaio estático. Na
Figura 42, na Figura 43 e na
Figura 44, encontram-se as imagens dos cupons de aço-carbono antes e após
os ensaios dinâmicos.

85

Tabela 15 - Resultados de perda de massa dos cupons metálicos nos ensaios
estático e dinâmico em água destilada com adição de hipoclorito de sódio e nitrito de
sódio.
Sistema

Cupom

Estático

Dinâmico

Temperatura mínima de 20,0 ºC e
máxima de 25,9 ºC. = 25,9 – 20,0 =
5,9 ºC

Temperatura mínima de 21,0 ºC e máxima
de 26,6 ºC. = 26,6 – 21,0 = 5,6 ºC

Massa
Inicial (g)

Massa
Final (g)

Perda de Massa
(g)

Massa
Inicial (g)

Massa
Final (g)

Perda de Massa (g)

M1

31,9607

31,9599

0,0008

31,7326

31,7327

-0,0001

M2

32,6592

32,6592

0,0000

32,6043

32,6047

-0,0004

M3

31,4805

31,4802

0,0003

31,7953

31,7951

0,0002

M4

-

-

-

31,6641

31,6610

0,0031

Média
Perda de
Massa (g)

0,0004

0,0003

Média
Perda de
Massa (g)

0,0007

Desvio
Padrão
(g)

0,0014

Desvio
Padrão 0,0003
(mm/ano)

Taxa
Média de
Corrosão
(mm/ano)

0,0006

Desvio
Padrão
(mm/ano)

0,0012

-

Taxa
Média de
Corrosão
(mm/ano)

0,0003

Desvio
Padrão
(g)

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
Figura 40 - Ensaio estático em meio de água destilada com a adição de 3 ppm de
hipoclorito de sódio e 300 ppm de nitrito de sódio. (a) Início do ensaio. (b) Final do ensaio.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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Figura 41 - Imagens dos cupons de corrosão para o ensaio estático após seu final em meio
de água destilada com a adição de 3 ppm de hipoclorito de sódio e 300 ppm de nitrito de
sódio. Frente dos cupons. Cupons enxaguados com água destilada, com isopropanol e
secos com ar quente.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Figura 42 - Ensaio dinâmico em meio de água destilada com a adição de 3 ppm de
hipoclorito de sódio e 300 ppm de nitrito de sódio. Início do ensaio.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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Figura 43 - Ensaio dinâmico em meio de água destilada com a adição de 3 ppm de
hipoclorito de sódio e 300 ppm de nitrito de sódio. Final do ensaio.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Figura 44 - Imagens dos cupons de corrosão para o ensaio dinâmico após seu final em
meio de água destilada com a adição de 3 ppm de hipoclorito de sódio e 300 ppm de nitrito
de sódio. Frente dos cupons. Cupons enxaguados com água destilada, com

isopropanol e secos com ar quente.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Os cupons de corrosão após os ensaios de imersão estático e dinâmico em
água destilada contendo com adição de 3 ppm de hipoclorito de sódio e 300 ppm de

88

nitrito de sódio (sólido, grau analítico) se mantiveram, praticamente, com o aspecto
brilhante tal qual exibiam antes da sua exposição aos meios estudados.
Os resultados referentes ao monitoramento da concentração de cloro livre,
cloro total e nitrito de sódio ao longo dos dez dias são apresentados na Tabela 16.
As medidas apresentadas na, Tabela 16, encontram-se expressas na forma
de gráficos, para os sistemas estático e dinâmico, conforme apresentado da

Figura 45 até a Figura 48.

Os valores de cloro livre mantiveram-se abaixo da concentração adicionada
para ambos os sistemas,

Figura 45. Enquanto que os valores de nitrito se mantiveram constantes com

ligeira elevação dos teores a partir de 120 h, Figura 46.
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Tabela 16 - Resultados das quantificações para cloro livre, cloro total e das adições de
nitrito de sódio nos meios estático e dinâmico com o hipoclorito de sódio e nitrito de sódio.
Sistema
Dinâmico

Temperatura mínima de 20,0 ºC e máxima de 25,9 ºC.
= 25,9 – 20,0 = 5,9 ºC

Temperatura mínima de 21,0 ºC e máxima de 26,6 ºC.
= 26,6 – 21,0 = 5,6 ºC

Cloro
Livre
(ppm)

Cloro
Total
(ppm)

Nitrito
(ppm)

Volume
adicionado
NaClO (mL)

Quantidade
adicionada
de NaNO2 (g)

Cloro
Livre
(ppm)

Cloro
Total
(ppm)

Nitrito
(ppm)

Volume
adicionado
NaClO (mL)

Quantidade
adicionada
de NaNO2
(g)

0

0,88

1,76

312,50

1,60

2,12

0,69

1,33

232,50

16,00

21,0153

24

0,68

1,02

302,50

-

-

0,73

0,82

247,50

-

6,3550

25

-

-

-

-

-

0,64

0,85

315,00

-

-

48

1,43

1,50

300,00

-

-

0,84

0,96

330,00

-

-

72

0,72

1,62

302,50

1,35

-

0,93

1,48

317,50

10,56

-

73

0,44

1,60

312,50

-

-

0,74

1,63

302,50

-

-

96

1,00

1,30

307,50

1,02

0,26

0,79

1,52

312,50

-

-

120

0,90

1,99

307,50

-

-

0,80

1,88

267,50

11,70

4,9500

121

1,09

1,48

342,50

0,88

-

1,03

1,82

365,00

-

-

144

1,29

1,54

335,00

-

-

1,02

1,49

375,00

-

-

168

0,75

2,17

335,00

-

-

1,13

1,95

375,00

9,90

-

169

0,50

1,20

-

-

0,95

1,70

-

-

Tempo (h)

Estático

90

192

0,69

1,38

340,00

-

-

1,32

2,10

365,00

-

-

210

0,92

1,41

337,50

-

-

0,81

1,07

350,00

-

-

240

0,85

1,55

334,00

-

-

0,62

1,01

335,00

-

-

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Figura 45 - Variação da concentração de cloro livre contra o tempo nos ensaios estático e
dinâmico na presença de hipoclorito de sódio e nitrito de sódio.
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72

48
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24

0

Tempo (h)
Dinâmico

Estático

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Observa-se a interação entre o hipoclorito de sódio e o nitrito de sódio, pois os
valores das quantificações para ambas as análises foram menores do que as
concentrações adicionadas. Apesar da diminuição da concentração do nitrito de
sódio, este protegeu o aço-carbono e diminuiu a concentração do hipoclorito de
sódio, tanto nos ensaios em meio estático quanto em meio dinâmico. Desta forma,
durante os ensaios, percebe-se que não houve a manutenção da concentração de
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cloro livre nos sistemas na faixa de concentração desejada e o teor desse agente
estabeleceu-se entre 0,40 ppm e 1,50 ppm aproximadamente (

Figura 45, Figura 47 e Figura 48).

A literatura registra a possibilidade de formação de cloroaminas nos sistemas
de água de refrigeração tratadas com hipoclorito de sódio e nitrito de sódio, a partir
da reação entre a amônia e o ácido hipocloroso (GOODMAN, 1987). A queda das
concentrações do inibidor de corrosão e do biocida adicionados pode estar
relacionada à essa formação.
Os resultados das medidas de pH e condutividade estão apresentados na
Tabela 17. Em linhas gerais, observou-se em ambos os sistemas o aumento dos
valores de pH e condutividade, conforme demonstrados na Figura 49 e na Figura 50.
Durante o ensaio estático, o pH sofre uma ligeira queda no início do período
de exposição e se estabiliza em torna de 7,50 até o final do ensaio, Figura 49. Para
o sistema estático, o pH sofre queda até 70 h de ensaio, a seguir se eleva com
períodos de oscilações e ao final do ensaio se manteve em 7,50.
Figura 46 - Variação da concentração de nitrito contra o tempo nos ensaios estático e
dinâmico na presença de biocida e inibidor de corrosão.
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Figura 47 - Variação da concentração de cloro total e livre em meio estático na
presença de hipoclorito de sódio e nitrito de sódio.
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1,00
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210
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2,50
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Cloro Total x Cloro Livre - ESTÁTICO

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Figura 48 - Variação da concentração de cloro total e livre em meio dinâmico na presença
hipoclorito de sódio e nitrito de sódio.
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

A condutividade apresentou crescimento não linear para ambos os sistemas
estudados, estático e dinâmico, com tendência à estabilização dos valores a partir
de 120 h de ensaio, Figura 50.
Tabela 17 - Valores de pH, condutividade e temperatura dos ensaios estático e
dinâmico na presença de hipoclorito de sódio e nitrito de sódio.
Sistema
Estático

Dinâmico

Tempo
(h)
pH

Condutividade
(µS/cm)

Temperatura
(°C)

pH

Condutividade
(µS/cm)

Temperatura
(°C)

0

7,36

681,00

20,00

6,98

498,30

21,00

24

7,06

540,20

24,00

5,46

508,30

24,00

25

-

-

-

5,40

654,80

23,70

48

5,74

657,80

21,90

6,38

666,10

23,90

94

72

5,69

651,70

24,80

6,12

659,40

25,50

73

5,29

650,60

24,80

6,22

662,60

25,60

96

7,66

659,30

25,90

7,40

663,30

26,60

120

7,52

679,40

22,10

8,31

683,50

23,80

121

7,10

713,90

22,00

6,73

781,70

23,70

144

7,63

734,30

22,50

7,72

800,20

23,90

168

7,60

732,70

23,40

7,73

798,30

24,70

169

6,82

731,80

23,00

7,03

806,70

24,20

192

7,57

719,50

23,20

7,98

819,50

24,90

210

7,57

705,50

23,80

7,76

798,90

25,30

240

7,61

704,30

21,80

7,54

789,00

23,60

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
Figura 49 - Variação temporal de pH nos ensaios estático e dinâmico na presença de
hipoclorito de sódio e nitrito de sódio.
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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Figura 50 - Variação temporal da condutividade nos ensaios estático e dinâmico na
presença de hipoclorito de sódio e nitrito de sódio.
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

O nitrito de sódio protegeu o aço-carbono contra a corrosão na presença do
hipoclorito de sódio. Observou-se, também, que os valores de pH, para ambos os
sistemas estudados, Figura 49, mantiveram-se abaixo de 8 na maioria do período de
exposição.
O inibidor comercial à base de nitrito de sódio é formulado com a adição de
metaborato de sódio de modo a manter o pH do meio acima de 8 (GENTIL, 1996) e
elevar as condições de proteção do aço-carbono.
Diante desse resultado, a utilização do inibidor puro em sistemas industriais
pode representar economia por ser mais barato que a formulação comercial, no
entanto, pode não oferecer a melhor condição de proteção por não manter o pH
acima de 8.
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5 CONCLUSÃO
Esse trabalho estudou o comportamento do nitrito de sódio como inibidor de
corrosão na presença de hipoclorito de sódio que é amplamente utilizado como
biocida no tratamento de águas industriais, por meio de ensaios de imersão em
sistemas estático e agitado.
A agitação do meio no ensaio dinâmico, devido ao aporte homogêneo de
oxigênio, fez com que a taxa de corrosão média dos cupons de aço-carbono desse
sistema fosse menor do que a taxa média de corrosão do ensaio estático para o
meio de água destilada.
A taxa de corrosão média dos cupons de corrosão durante o ensaio dinâmico
na presença do hipoclorito de sódio foi maior em relação à taxa de corrosão média
do ensaio estático. Os depósitos de corrosão formados sobre os cupons do sistema
estático bloquearam os sítios ativos das superfícies, diminuindo a agressividade do
hipoclorito de sódio durante o regime estático.
Os ensaios contendo o hipoclorito de sódio em água destilada mostraram que
não houve variação significativa dos teores de cloro livre, seja no sistema estático,
seja no dinâmico.
O uso do nitrito de sódio puro como inibidor de corrosão protegeu de maneira
eficaz o aço-carbono na presença de hipoclorito de sódio.
O teor de cloro livre se manteve em valores abaixo da concentração esperada
de 3 pmm, para ambos os sistemas na presença do nitrito de sódio, evidenciando a
interação entre esses compostos.
Os valores de pH, para ambos os sistemas estudados e na presença de
hipoclorito de sódio e nitrito de sódio, mantiveram-se abaixo de 8 na maioria do
período de exposição.
O emprego do inibidor puro em sistemas de água de resfriamento industriais
pode representar alguma economia por ser mais barato do que a formulação
comercial, no entanto, pode não proporcionar a melhor condição de proteção contra
a corrosão por não manter o pH acima de 8.
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Sugere-se, a título de trabalho futuro, a identificação e a quantificação das
cloroaminas formadas pela interação do hipoclorito de sódio (biocida) e o nitrito de
sódio (inibidor de corrosão).
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