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RESUMO 

 
A resistencia do aluminio e suas ligas a corrosão em meio aquoso é resultado da camada de oxido 

formada. Entretanto, o processo corrosivo nas ligas de alumínio esta associado a presença de 

partículas de segunda fase ou a presença de ions cloreto que promovem a ruptura da camada de 

óxido produzindo o processo corrosivo localizado. Por outro lado, o termo água produzida é 

usado para descrever a água após a sua separação do óleo e gás nos separadores API. Os volumes 

de água produzida chegam em média de 5 vezes o volume do óleo produzido. A maior 

característica dessa água é a presença de inúmeros contaminantes. Devido ao aumento do volume 

dos resíduos em todo o mundo na década atual, o desfecho e do efeito da descarga de água 

produzida sobre o meio ambiente tem recentemente tornar-se uma questão importante de 

preocupação ambiental onde  inúmeros tratamentos são destinados a redução destes 

contaminantes antes do descarte. Então, o presente estudo visa investigar o comportamento 

eletroquimico de corrosão da liga de aluminio 6060 em presença de água produzida e a influencia 

dos componentes organicos assim como dos ions cloreto, através do uso das tecnicas 

eletroquímicas de polarização linear. A modificação da camada passiva e os prováveis pontos de 

ruptura foram observados por microscopia de força atomica (AFM). No potencial de formação de 

pit de -0,4 a -0,8 V/EAg/AgCl observa-se que ocorre a difusão dos íons cloreto pela camada 

formada com provável formação de pites. Entretanto, em temperaturas superiores a 65ºC 

observou-se que a faixa de potencial de formação de pit foi de -0,4 a -0,5V/ EAg/AgCl. Em todas as 

reações observou-se o aumento na concentração de Al(OH)3 sob a forma de um gel. 

Palavras-Chaves: Água produzida, alumínio, Potencial de Pit (Ep), NR-13, Teste hidrostático, 

corrosão do alumínio. 
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ABSTRACT 

 

The resistance of aluminum and their alloys, to the corrosion phenomenon, in aqueous solutions, 

is a result of the oxide layer formed. However, the corrosion process in the aluminum alloy is 

associated with the presence a second phase of particles or the presence of chloride ions which 

promote the disruption of the oxide layer located producing the corrosion process. On the other 

hand, the term water produced is used to describe the water after the separation of the oil and gas 

in API separators. The volumes of produced water arrive around 5 more times to the volume of 

oil produced. The greatest feature of the water is the presence of numerous pollutants. Due to the 

increased volume of waste around the world in the current decade, the outcome and the effect of 

the discharge of produced water on the environment has recently become an important issue of 

environmental concern where numerous treatments are aimed at reducing these contaminants 

before disposal. Then, this study aims to investigate the electrochemical corrosion behavior of 

aluminum alloy 6060 in presence of water produced and the influence of organic components as 

well as chloride ions, by using the electrochemical techniques of linear polarization. The 

modification of the passive layer and the likely breakpoints were observed by atomic force 

microscopy (AFM). In the pit formation potential around -0.4 to -0.8 V/EAg/AgCl was observed that 

the diffusion of chloride ions occurs via the layer formed with the probable formation of pits. 

Whereas, at temperatures above 65 °C, it was observed that the range of potential for thepit 

formation was -0.4 to -0.5 V/EAg/AgCl. In all reactions, the concentration of Al(OH)3 in the form of 

a gel was observed. 

 
 

KeyWords: Water produced aluminum Potential Pit (Ep), NR-13, Hydrostatic Testing, 

aluminum corrosion. 
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1.0 Introdução 
 

A água produzida é o maior rejeito gerado pelas indústrias de petróleo e gás no mundo 

(TELLEZ, 2005). A maior característica dessa água e a presença de contaminantes TAVORA, 

2007; SHPINER, 2005; TELLEZ, 2005; OSPAR, 2005; KRITZER, 2004; LELINSKI, 2003; 

NEFF, 2002; FERREIRA e FERREIRA, 2003; HEMMINGSEN e LIMA, 1998; 

GULBRANDSEN et al., 2001;. 

Devido ao aumento do volume dos resíduos em todo o mundo na década atual, o desfecho 

para a forma de descarte da água produzida sobre o meio ambiente tem se tornado uma questão 

importante de preocupação ambiental (OSPAR, 2005). A água produzida é tratada de forma 

convencional através diferentes métodos físicos, químicos e biológicos. Em plataformas offshore 

devido a restrições de espaço, sistemas físicos e químicos compactos são usados (OLIVEIRA, 

2000). No entanto, as tecnologias atuais não podem remover pequenas partículas em suspensão 

(TELLEZ et al., 2005). Dentre as tecnologia testadas temos: a microfiltração (CAMPOS et al., 

2002), hidrociclones (LOHNE, 1994), a ultrafiltração através de membranas poliméricas 

(TELLEZ et al., 2005 apud RAJAGOPALAN e CHERYAN, 1998), sistemas de tratamento 

biológico com lodo ativado (TELLEZ et al., 2005) e reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) 

(RINCON et al.,2003). 

Por outro lado, grandes volumes de água produzida estão sendo gerados, muitos países 

com campos de petróleo, que também são geralmente países com escassez de água, estão cada 

vez mais focando esforços para encontrar métodos de tratamento eficientes e de custo eficaz para 

remover poluentes como uma forma de complementar os seus limitados recursos de água doce 

(OSPAR, 2005).  

A Petrobras, através da Unidade de Negócio de Exploração e Produção do Rio Grande do 

Norte e Ceará (UN-RNCE), vem atuando na Bacia Potiguar há mais de 35 anos, período no qual 

foram perfurados cerca de 7150 poços que permitiram a descoberta de 64 acumulações 

comerciais de hidrocarbonetos.  Na Bacia Potiguar, as formações Pendência, Alagamar e Açu 

constituem-se nas principais unidades produtoras de petróleo, destacando esta última como a 

mais importante, respondendo por cerca de 70% dos volumes originais de óleo já descobertos 

pela Petrobras nesta bacia sedimentar (PREDA et al, 2008).  A reinjeção da água  produzida é 
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uma alternativa bastante satisfatória dado o volume gerado diariamente,  sendo atualmente, a 

principal estratégia adotada pelas companhias de petróleo, dada a necessidade de manter continua 

a pressão do reservatório sem comprometer a recuperação final PREDA et al., 2008. 

No Brasil, a realização de Testes Hidrostáticos (TH’s) periódicos em vasos de pressão são 

uma exigência legal, disposta na Norma Regulamentadora NR-13 para equipamentos novos e 

antigos. Uma das desvantagens do método consiste na obtenção e descarte da água usada no teste 

hidrostático. A falha associada aos testes hidrostáticos estão associadas ao tipo e qualidade da 

água dado o fenômeno de Corrosão sob tensão (CST) que é caracterizada pela formação de 

trincas, o que favorece a ruptura do material sem perda de massa. Esse fenômeno é conhecido de 

metais dúcteis como o alumínio (VARGEL, 2008) no qual o componente sofre de corrosão 

intergranular. 

O presente trabalho tem como objetivo principal, a medição das propriedades 

eletroquímicas da água produzida tratada e seu uso para teste hidrostático de tanques e 

equipamentos conforme estabelecido na NR-13.   Para isto foi necessário: 

 

• Determinar as alterações da superfície de ligas de alumínio mediante  emprego de técnicas 

eletroquímicas usando água produzida (salina e real). 

• Caracterizar a água produzida tratada em relação a seus parametros fisico-químicos; 

• Analisar o potencial de corrosividade da água produzida nas ligas de alumínio a 

temperatura ambiente. 

• Analisar o potencial de corrosividade da água produzida nas ligas de alumínio a 

temperatura de 65ºC. 

• Analisar a influência das substâncias orgânicos presentes na água produzida, 

confrontando com os dados obtidos da solução sintética com mesma concentração de sais. 

• Verificar a superficie da amostra de alumínio quanto a alteração morfologica sofrida pelo 

ataque. 
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Esta tese é formada por seis  capítulos. O segundo capítulo, denominado de aspectos 

teóricos, faz uma  revisão teórica dos conceitos fundamentais a cerca da água produzida, corrosão 

e sobre o teste hidrostático. O terceiro capítulo, denominado de estado da arte, apresenta vários  

trabalhos relacionados ao tema da pesquisa e as suas contribuições a cerca da temática abordada. 

O quarto capítulo, apresenta os procedimentos experimentais adotados no desenvolvimento a 

cerca da temática abordada. O quinto capítulo,  denominado de resultados e  discussões, onde 

serão apresentados os resultados e os parâmetros que apresentaram maior influência. O  sexto e 

último capítulo apresenta as conclusões tiradas a partir dos resultados obtidos e as recomendações 

para trabalhos futuros. 

. 
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2.0 Revisão da Literatura

2.1 - Água Produzida 
 

Além dos hidrocarbonetos, 

a produção de grandes volumes de 

quantidades pequenas, porém 

proximidade dos poços vai diminuindo

movimento nos fluidos do reservatório 

movimentação, a água atinge o po

mesma pode ser reinjetada ou descartada

 

Figura 2.1 – Condições dos fluidos produzidos na condição do reservatório e na superfície.

 

A Petrobras manipula, atualmente, mais

e  produção. Dentro do ciclo de gerenciamento de água, essa quantidade lança dois importantes 

desafios tecnológicos: 1o a manutenção da cota de injeção e 

produzida (SOUZA, 2003).

As reservas provadas no Rio Grande do Norte e Ceará são de 401,2 milhões de barris de 

petróleo e 16,4 milhões de metros cúbicos de gás. Nessa região, no ano 2000, havia mais de 

4.000 poços perfurados em terra e mais de 200 no mar.

Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN

da Literatura 

 

hidrocarbonetos, que apresentam valor econômico agregado, é bastante comum 

grandes volumes de água. A maioria dos poços produz água, inicialmente em 

porém à medida que a produção continua a pressão do reservatório na 

proximidade dos poços vai diminuindo (Figura 2.1). Esta queda de pressão provoca um 

to nos fluidos do reservatório alterando o nível de contato petróleo/água. Por meio desta 

movimentação, a água atinge o poço e passa a ser produzida junto ao óleo. 

mesma pode ser reinjetada ou descartada THOMAS, 2004 p. 183. 

 

Condições dos fluidos produzidos na condição do reservatório e na superfície.

A Petrobras manipula, atualmente, mais de 2 MMbbl/dia de água, entre injeção, reinjeção 

e  produção. Dentro do ciclo de gerenciamento de água, essa quantidade lança dois importantes 

a manutenção da cota de injeção e 2o o gerenciamento adequado da água 

(SOUZA, 2003). 

As reservas provadas no Rio Grande do Norte e Ceará são de 401,2 milhões de barris de 

petróleo e 16,4 milhões de metros cúbicos de gás. Nessa região, no ano 2000, havia mais de 

em terra e mais de 200 no mar. 
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valor econômico agregado, é bastante comum 

água. A maioria dos poços produz água, inicialmente em 

ução continua a pressão do reservatório na 

. Esta queda de pressão provoca um 

alterando o nível de contato petróleo/água. Por meio desta 

junto ao óleo. Após tratamento a 

Condições dos fluidos produzidos na condição do reservatório e na superfície. 

de água, entre injeção, reinjeção 

e  produção. Dentro do ciclo de gerenciamento de água, essa quantidade lança dois importantes 

o gerenciamento adequado da água 

As reservas provadas no Rio Grande do Norte e Ceará são de 401,2 milhões de barris de 

petróleo e 16,4 milhões de metros cúbicos de gás. Nessa região, no ano 2000, havia mais de 
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As perfurações de poços terrestres foram intensificadas nos últimos anos, nos municípios de 

Macau, Areia Branca, Alto do Rodrigues e Mossoró. No Figura 2.2 verifica-se um aumento de 

10% na quantidade de poços produtores, motivado pelo aperfeiçoamento das técnicas de 

recuperação implementadas na região. 

 

 

Figura 2.2 – Poços perfurados dos anos de 2001 a 2010. Fonte: Anuário da ANP 
 

A água produzida apresenta quantidades variadas de sais e contaminantes, dentre eles 

podemos citar o dióxido de carbono (CO2) (FERREIRA e FERREIRA, 2003), gás sulfídrico 

(H2S) (HEMMINGSEN e LIMA, 1998), oxigênio dissolvido (GULBRANDSEN et al., 2001), 

sulfatos e cloretos (KRITZER, 2004), sólidos em suspensão (TAVORA, 2007) e óleos e graxas.  

A disposição dessas águas residuarias no solo pode provocar contaminação do lençol 

freático ou o acúmulo de produtos tóxicos em plantas e animais. Quando lançados em corpos de 

água podem ainda provocar a morte da vida aquática existente. Segundo GOMES (2009) quando 

não tratada adequadamente a matéria orgânica ao sofrer degradação, provoca a redução do 

oxigênio dissolvido. Nutrientes como o nitrogênio e fósforo que podem aumentar o crescimento 

de algas, o pH excessivamente alto ou baixo pode provocar efeitos tóxicos locais à fauna e flora e 
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óleos e graxas degradam a aparência da água e influenciam a capacidade de renovação natural do 

oxigênio dos cursos de água. 

Água produzida pode ser descartada em corpos receptores ou ser utilizada na injeção de 

poços de petróleo, em ambos os casos faz-se necessário um adequado tratamento antes da sua 

adequada disposição. A Resolução Nº 430/2011 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. No caso do descarte em corpos receptores o limite é de 20 mg/L de 

óleos e graxas na água produzida. Em plataformas marítimas (ambientes off-shore) aplica-se a 

Resolução Nº 393/2007 do CONAMA, onde se estabelece a média aritmética simples mensal do 

teor de óleos e graxas de até 29 mg/L. Para injeção em poços o teor de óleos e graxas deverá 

apresentar teor Máximo de 5 mg/L para evitar a saturação dos poros das rochas diminuindo o 

fluxo e a recuperação do petróleo. 

  

2.2 - Alumínio 

 

O alumínio é o terceiro metal mais explorado comercialmente da crosta terrestre, não é 

encontrado em estado puro na natureza, apenas na forma combinada, pelo fato de ser muito 

reativo. As formas mais comuns nas quais é encontrado na natureza são: bauxita (Al2O3.nH2O), 

mineral com  48% a 64% de alumina, de aparência física muito variável (branca, cinza ou creme 

para baixa porcentagem de ferro; amarelo, marrom-claro, rosado ou vermelho-escuro para altas 

percentagens de ferro); criolita (Na3AlF6), mineral só encontrado em jazida na Groelândia, daí 

sua pouca importância no cenário mundial além de óxidos, fluoretos e silicatos de constituição 

complexa (ABAL, 2007). 

No processo Bayer ou químico (Figura 2.3), a bauxita é lavada com uma solução quente 

de hidróxido de sódio (NaOH), a 175°C. Isto converte a bauxita em hidróxido de alumínio 

(Al(OH)3) que se dissolve na solução de acordo com a Equação 01. Depois, a solução de 

hidróxido é resfriada, e o hidróxido de alumínio dissolvido precipita-se em um sólido branco. 

Quando então aquecido à 1050°C, o hidróxido de alumínio se decompõe em alumina, liberando 

vapor de água (Equação 02) (ABAL, 2007).  
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Al2O3+ 2 OH- + 3 H2O → 2 [Al(OH)4]
- 

 (01) 

 

2 Al(OH)3 → Al2O3+ 3 H2O  (02) 

 

Após a fase química o alumínio presente na alumina (Al2O3) é reduzido 

eletroquimicamente, mediante a refinação eletrolítica a alta temperatura (750°C) em processo 

denominado de “três camadas” em células com eletrólito de mistura fundida de flouretos e 

cloretos, ânodo de alumínio bruto e cátodo de alumínio refinado, a um custo de 20 kWh de 

eletricidade por kg de alumínio refinado (ABAL, 2007). 

 

 
Figura 2.3. – Produção da Alumina a partir da bauxita, via processo Bayer. Figura adaptada, 

(ABAL, 2007) 
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2.2.1 - Ligas de alumínio 
 

O alumínio e suas ligas são caracterizados por uma densidade relativamente baixa (2,7 

g/cm3) quando comparada à densidade do aço (7,9 g/cm3); boa resistência à corrosão em alguns 

ambientes, incluído a atmosfera ambiente entre outras propriedades. A melhoria das propriedades 

das ligas de alumínio ocorre mediante a adição dos elementos de liga (Tabela 2.1), (ABAL, 

2007). 

 
Tabela 2.1 – Principais elementos de ligas adicionados e seus efeitos. Fonte: ABAL, 2007. 

 
Elemento 

de liga 
Percentagem 

Típica 
Vantagem Desvantagem 

Cu 3 a 11% 
- confere alta resistência mecânica 

- facilita trabalho de usinagem 

- diminui resistência à corrosão 

salina 

- fragilidade a quente 

Si 12 a 13% 

- aumenta fluidez na fundição 

- reduz coeficiente de dilatação 

- melhora a soldabilidade 

- diminui a usinabilidade 

Mg > 8% 

- aumenta resistência a corrosão em 

meio salino 

- possibilita tratamento térmico de 

ligas de Al-Si 

- dificulta fundição devido a 

oxidação (borra) e absorção 

de impurezas (Fe e outros) 

Zn 0,05 a 2,2% 

- sempre associado ao Mg 

- confere alta resistência mecânica 

- aumenta ductilidade 

- diminui resistência à corrosão 

salina 

- fragilidade a quente 

- alta contração em fundição 

Mn 0,5 a 10,7% 

- como corretor 

- aumenta resistência mecânica a 

quente 

- pequena diminuição da 

ductilidade 
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Em geral, as ligas de alumínio são classificadas como fundidas ou como forjadas. A 

composição de ambos os tipos são designadas por um número com quatro dígitos, o qual indica 

quais as impurezas presentes e, em alguns casos, o nível de pureza (Tabela 02), (ABAL, 2007). A 

influência na adição de elementos de liga no potencial de corrosão das ligas de alumínio pode ser 

vista na publicação de VARGEL (2008, p.124), que apresenta os potenciais de corrosão das fases 

intermetálicas.  Observa-se ainda que a presença dos elementos Si, Cu e Mn eleva o potencial de 

corrosão. Em contra partida a presença de elementos como magnésio (Mg) e zinco (Zn) 

diminuem o valor do potencial de corrosão (mais negativos) (HOLLINGSWORTH & 

HUNSICKER, 1990) Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 – Influência da adição dos elementos de liga no potencial. Fonte: VARGEL, et al., 

2008 apud HOLLINGSWORTH & HUNSICKER, 1990. 

 

Nas ligas de alumínio adota-se a nomenclatura onde os últimos dígitos indicam o 

percentual de alumínio (Al) acima de 99%. O segundo digito indica modificações no limite de 

impurezas ou a adição de algum elemento de liga. Quando o segundo digito for igual a zero, 
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indica que o alumínio não foi ligado e apresenta o limite de impurezas convencional. A liga de 

alumínio da classe 1XXX que contenha 99,70% de alumínio recebe a denominação de 1070. 

 Nas ligas da classe 2XXX à 7XXX os últimos dígitos não apresentam significado 

numérico no aspecto da pureza da liga, apenas identificam as diferentes ligas do mesmo grupo. 

Ficando a cargo a cargo do ultimo digito determinar as impurezas presentes nestes grupos de 

ligas (ABAL, 2007). 
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 Tabela 2.2 – Classificação e uso das ligas de alumínio. Fonte: ABAL, 2007 
 

Ligas 
Tratáveis 

Designação 
AA 

Características Usos 

Al > 99,0% 1XXX 

- Tratáveis Termicamente 

- Ótima resistência à corrosão 

- Ótima soldabilidade 

- Ótima conformabilidade 

- Condutores elétricos 

- Equip. químicos e alimentares 

- Embalagens 

- Refletores 

- Utensílios domésticos 

- Aeronáutica (Alclad com liga 

2024) 

Al-Cu 2XXX 

- Tratáveis Termicamente 

- Boa resistência 

- Boa usinabilidade 

- Peças usinadas (ambiente não 

corrosivo) 

- Aviões 

- Automóveis 

- Estruturas 

- Relojoaria 

Al-Mn 3XXX 

- Tratáveis Termicamente 

- Boa ductilidade 

- Média resistência 

- Excelente soldabilidade 

- Tubos soldados 

- Caldeiraria 

- Peças fabricadas por 

embutimento 

Al-Si 4XXX 

- Tratáveis por Encruamento 

- Média soldabilidade 

- Boa resistência mecânica 

- Peças forjadas (pouco usadas) 

Al-Mg 5XXX 

- Tratáveis por Encruamento 

- Ótima resistência à corrosão 

salina 

- Boa soldabilidade 

- Formas arquitetônicas e 

estruturais 

- Equip. químicos, alimentares, 

têxteis e de mineração 

- Depósitos de gás liquefeito 

- Navios 

- Ferragens 
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Al-Mg-Si 6XXX 

- Tratáveis Termicamente 

- Fácil fabricação 

- Boa resistência mecânica 

- Excelente conformabilidade 

- Boa resistência à corrosão 

- Formas aeronáuticas 

- Formas estruturais  

- Embalagens 

- Equip. químicos, alimentares 

- Indústria elétrica 

Al-Zn-Mg 7XXX 

- Tratáveis Termicamente 

- Difícil produção (alto custo) 

- Excelente resistência mecânica 

- Boa conformabilidade 

- Alta soldabilidade 

- Melhor limite de 

- Boa usinabilidade 

- Boa resistência a ambiente 

industrial menos os salinos 

- Automóveis 

- Equipamentos têxteis e de 

mineração 

- Componentes de alta resistência 

- Aviões (concorre com aços de 

alta resistência devido ao baixo 

peso) 

- Indústria bélica 

 

2.2.1.1 - Ligas de alumínio Serie 1XXX 
 
 Alumínio comercialmente puro, não ligado, com pureza igual ou superior a 99% de 

Alumínio (Al). Ferro (Fe) e Silício (Si) são as principais impurezas.  As ligas da série 1000 são 

caracterizadas pela excelente resistência à corrosão, alta condutibilidade térmica e elétrica, baixa 

resistência mecânica e elevada ductilidade.  Um aumento moderado na resistência mecânica pode 

ser obtido por meio de ncruamento (ABAL, 2007). 

 
2.2.1.2 - Ligas de alumínio Serie 2XXX 

 
 

As ligas de alumínio da série 2XXX são ligas com cobre (Cu) 1,9-6,8% e muitas vezes 

contêm adições de manganês, magnésio e zinco. Seu endurecimento por precipitação tem sido 

amplamente estudado. Elas são usadas para aplicações tais como, forjamento, extrusão e tanques 

de armazenamento de gás liquefeito de aeronaves supersônicas e transporte civil. Essas ligas têm 

menores taxas de crescimento de trinca e, portanto, têm melhor desempenho em fadiga do que as 

ligas da série 7XXX. As ligas utilizadas são as 2224, 2324 e 2524, sendo todas versões 
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modificadas da liga 2224. Estas ligas são geralmente compostas por 99,34% de alumínio puro 

para maior resistência à corrosão (ABAL, 2007). 

 
2.2.1.3 - Ligas de alumínio Serie 3XXX 

 
As ligas desta série não são tratáveis termicamente, entretanto, apresentam resistência 

20% superior que ligas da série 1XXX dado que o manganês é o principal elemento de liga 

adicionado. Devido à baixa solubilidade de Manganês (Mn) no Alumínio (Al) (de até 1,8%) 

existem poucas da série 3XXX. Entretanto três delas são largamente empregadas na indústria: a 

3003, a 3004 e a  3105 (ABAL, 2007). 

 
2.2.1.4 - Ligas de alumínio Serie 5XXX 

 
As ligas do sistema Al-Mg são as mais resistentes obtidas pelos tratamentos de 

encruamento e solução solida. Entretanto, como a solubilidade do magnésio no alumínio é 

elevada, na maioria das vezes o alumínio permanece em solução sólida no magnésio, embora à 

medida que o teor de magnésio aumenta o mesmo passa a aparecer no eutético contendo Al3Mg2. 

Quando o teor de silício nas ligas Al-Mg é relativamente alto (cerca de 0,5 %, por exemplo), 

forma-se a fase Mg2Si, a mesma fase responsável pelo endurecimento por precipitação nas ligas 

Al-Mg-Si (série 6XXX). Estão disponíveis em vários formatos, como lâminas, chapas, perfis, 

tubos, arames, etc. Elas também possuem elevada resistência à corrosão e são facilmente 

produzidas e soldadas (ABAL, 2007).  

 

2.2.1.5 - Ligas de alumínio Serie 6XXX 
 

Nas ligas do sistema Al-Mg-Si o magnésio e o silício combinam-se para formar o 

composto intermetálico Mg2Si, que antes de atingir o equilíbrio no superenvelhecimento, é o 

responsável pelo endurecimento dessas ligas. A solubilidade da fase Mg2Si (beta) na matriz rica 

em alumínio (alfa) aumenta com a elevação da temperatura. O tratamento de solubilização e 

envelhecimento artificial controlado permite a precipitação da segunda fase (beta) a partir de uma 

solução sólida supersaturada. Isso favorece a formação de precipitados finos e uniformemente 
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distribuídos, que acarretam um substancial aumento na dureza do material (BARBOSA, 1991 

apud VAN HORN, 1967) 

 

2.2.1.6 - Ligas de alumínio Serie 7XXX 
 

As ligas dos sistemas Al-Zn-Mg oferece o maior potencial de endurecimento por 

precipitação (de ligas de alumínio). O cobre muitas vezes é adicionado para melhorar a 

resistência à corrosão sob tensão (com o inconveniente de reduzir a soldabilidade). 

Fissuração por corrosão diminui a resistência com o aumento da relação Zn:Mg. A 

fissuração por corrosão tem sido a maior restrição sobre o uso dessas ligas, mas eles ainda têm 

sido empregados na construção de vagões, aeronaves militares e civis (ABAL, 2007). 

 

2.3 - Tanques e equipamentos 

O homem tem lidado com as dificuldades de armazenamento de petróleo e seus derivados 

a mais de 140 anos. Inicialmente armazenavam-se esses produtos em barris de madeiras. Os 

primeiros tanques de aço eram pequenos, feitos de aço galvanizados e rebitados. Os primeiros 

tanques soldados surgiram entre 1920 e 1930. Com o crescimento das indústrias após a Segunda 

Guerra Mundial, principalmente, quanto a questão de perda e riscos provocados pela vaporização 

dos fluidos derivados do petróleo. Aos poucos o homem começou a identificar que os custos 

reduziam quando o volume de armazenagem aumentava. Surgindo assim projetos de tanques 

cada vez maiores onde devido ao desenvolvimento de normas e códigos, envolvendo este tipo de 

equipamento e vindo a se tornar constante para atender as constantes mudanças. 

Os tanques de armazenamento são equipamentos de caldeiraria pesada (Figura 2.5 e 2.6), 

sujeitos à pressão, aproximadamente, atmosférica e destinados, principalmente, ao 

armazenamento de petróleo e seus derivados. A construção de um tanque de armazenamento 

normalmente é regulamentada pela norma americana API 650 “Welded Steel Tanks for Oil 

Storage” do American Petroleum Institute (API). No Brasil utiliza-se, também, a norma NBR 

7821 “Tanques Soldados para Armazenamento de Petróleo e Derivados”, publicada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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Figura 2.5 – Tanque de armazenamento. 

Os tanques armazenam os diversos produtos (Tabela 2.3) envolvidos na produção em uma 

unidade de processo, da pressão atmosférica até baixas pressões (aproximadamente 15 psig). A 

classificação dos tanques está  relacionada a função: a) Tanques de armazenamento, destinado a 

estoque de matérias-primas e produtos acabados à pressão atmosférica, b) Tanques de 

recebimento, destinado a receber produtos intermediários, c) Tanques de resíduos, armazena 

produtos fora da especificação ou provenientes de operações indevidas e d) Tanques de mistura, 

usados para obtenção de misturas de produtos, ou produtos e aditivos visando ao acerto de 

especificação. 
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Figura 2.6 – Tanque e acessórios. 1 - Escotilhas de medição, 2 - Chapa do teto, 3 - Câmara de 

espuma, 4 – Respiro, 5 - Caixas de selagem de gases, 6 - Régua externa do medidor de boia, 7 - 

Bocas de visita no teto, 8 - Corrimão do teto, 9 - Plataforma da escada, 10 - Escada helicoidal de 

costado, 11 – Corrimão, 12 - Dreno de fundo, 13 - Boca de visita no costado, 14 – Termômetro, 

15 - Saída de condensado, 16 - Bocais de entrada e saída de produto, 17 - Entrada de vapor de 

aquecimento, 18 - Tubulação de espuma, 19 - Porta de limpeza, 20 - Chapa do fundo, 21 – 

Misturador, 22 – Costado. Fonte: NBR 7821 (Tanques soldados para armazenamento de petróleo 

e derivados). 

 
Tabela 2.3 – Tipo de tanque de armazenamento conforme produto. Fonte: Adaptado da norma N-

270. 

Produto Armazenado Tipo de tanque 

• Produtos leves da faixa de gasolina e nafta 

leve.  

• Petróleo cru, Álcool e Diesel leve. 

• Tanque atmosférico de teto flutuante; 

• Tanque atmosférico para pequena pressão 

interna segundo o API 650 Apêndice F;  

• Tanque para baixa pressão de teto cônico 

segundo a N-1964. 

• Gasolina de aviação (GAV) • Tanque atmosférico de teto cônico  com 

teto flutuante interno;  

• Tanque atmosférico para pequena  pressão 

interna segundo o API 650 Apêndice F; 

• Tanque para baixa pressão de teto cônico 

segundo a N-1964. 

• Produtos pesados da faixa do querosene 

para cima: nafta pesada querosene, 

querosene de aviação (QAV), óleo diesel, 

resíduo de vácuo, “cycle-oil”, óleo 

combustível, “slop”, óleo lubrificante, 

“flushing-oil” e asfalto, Lastro de navio 

• Tanque atmosférico de teto cônico 

• Água bruta • Tanque sem teto. 
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Nota: Os tanques para armazenamento de produtos com pressão de vapor elevada (PVR acima de 43,5 kPa ou 6,3 

psi) e com diâmetro inferior a 8,0 metros, devem ser do tipo cônico, com pressão interna, determinada conforme o 

Apêndice “F” da norma API 650. 

2.3.1 – Teste hidrostático 
 

Os testes hidrostáticos (TH´s) ou testes de pressão são realizados em equipamentos 

industriais, caldeiras, dutos e tanques de armazenamento entre outros, com o objetivo de verificar 

a ocorrência de vazamentos ou falhas. O teste comumente é executado com os equipamentos no 

momento da inspeção e/ou construção com a pressurização da água (hidrostático) ou ar 

comprimido (pneumático) no seu interior em pressões superiores a 1,5 vezes a PMTA (Pressão 

Máxima de Trabalho Admissível). 

A NBR-12712, item 3.5.10 denomina o teste hidrostático (TH´s) como ensaio de pressão 

com água, que demonstra que um tubo ou um sistema de tubulação possui resistência mecânica 

compatível com suas especificações ou suas condições operacionais. Na grande parte dos testes 

hidrostáticos a água é utilizada como fluido de teste de pressão pelas seguintes características: 

- apresentar grande disponibilidade nas indústrias; 

- pequena compressibilidade da água, exige pouca energia e tempo para a elevação da 

pressão;  

- na possibilidade de propagação de uma fratura instável no decorrer da pressurização com 

ar ou outro fluido compressível, pode ocorrer uma explosão com súbita liberação da energia 

armazenada, o que não ocorre com a água, já que um pequeno vazamento permite uma queda 

brusca do carregamento aplicado. 

Mas uso da água nos TH’s deve ser controlado conforme o item 13.3.3 da NR-13 em que, 

a qualidade da água deve ser controlada e tratamentos devem ser implementados, quando 

necessários para compatibilizar suas propriedades físico-químicas com os parâmetros de 

operação da caldeira. A NR-13 é a norma regulamentadora 13 do Ministério do Trabalho e 

Emprego do Brasil que tem como objetivo condicionar a inspeção de segurança e operação de 

vasos de pressão e caldeiras. A mesma foi criada em 8 de junho de 1978, sofrendo revisões pelas 

portarias SSMT n° 2, de 8 de maio de 1984, SSMT n° 23, de 27 de dezembro de 1994 e pela 

Portaria SIT n.º 57, de 19 de junho de 2008. 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 
 

 
Jardel Dantas da Cunha 20 
 

As indústrias dos ramos de petróleo, química e petroquímica são as maiores usuárias da 

aplicação dos TH’s, em virtude dos grandes equipamentos que operam sobre pressão. 

Diferentemente das preocupações existentes na área nuclear, é usual a realização de testes 

periódicos a pressões da ordem de 1,5 vezes a PMTA, mesma pressão utilizada no TH inicial 

realizado ao término da fabricação, sem que haja preocupação com seus efeitos. 

A NR-13 exige a aplicação de TH’s periódicos em todos os equipamentos classificados 

como vasos de pressão, sempre que o produto da pressão máxima operacional (em kPa) pelo seu 

volume (em m3) seja igual ou superior a 8. Em função da classificação pelo produto da pressão 

pelo volume, a frequência de TH’s é definida. Entretanto, é permitida a  não realização dos TH’s 

quando houver a possibilidade de propagação de defeitos (descontinuidades) subcriticamente, ou 

seja, de maneira estável. Esta limitação não está bem definida na NR-13, ficando a critério do PH 

(Profissional Habilitado) a determinação em fazê-lo ou não, baseado em seu conhecimento. A  

definição de propagação subcrítica também não é bem entendida. Sabe-se que praticamente todos 

os equipamentos possuem defeitos que, se não tem comportamento “crítico”, poderão ter 

comportamento subcrítico. Isto por si só já permitiria a não realização dos TH’s na grande 

maioria dos casos, mas resta-nos discutir a questão e avaliar o balanço entre vantagens e 

desvantagens dos TH’s, e por que devem ser  realizados.  Alternativamente, a NR-13 reconhece a 

realização dos testes pneumáticos em substituição aos TH’s, mas aspectos relacionados à 

segurança e dificuldades de execução inibem a sua disseminação. 

 

2.4 - Corrosão 
 

Segundo (GENTIL, 2007), corrosão é a deterioração de um material, geralmente metálico, 

por ação química ou eletroquímica do meio ambiente associada ou não a esforços de natureza 

mecânica. A deterioração causada pela interação físico-química entre o material e o seu meio 

operacional representa alterações prejudiciais indesejáveis, sofridas pelo material, tais como 

desgaste, variações químicas ou modificações estruturais, tornando-o inadequado para uso. 

 

2.4.1 - Formas de corrosão para as ligas de alumínio 
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As formas ou tipos de corrosão são a aparência do ataque decorrente a ação química, 

mecânica ou ambas (GENTIL, 2007). As formas ou tipos de corrosão podem apresentar-se se 

considerando a aparência, forma de ataque e as diferentes causas da corrosão e seus mecanismos. 

Diferentes tipos de corrosão podem ocorrer no alumínio e suas ligas, tais como: uniforme, 

localizada (pites e/ou alveolos) (KHEDR et al., 2009), sob tensão, esfoliação (MARLAUD et al., 

2011) entre outros. Os tipos predominante de corrosão, no alumínio e suas ligas, irá depender de 

um certo número de fatores que são intrínsecos para o metal, o meio e as condições de utilização.  

 

2.4.1.1 - Corrosão Uniforme 

 

 O processo corrosivo se processa ao longo de toda a superfície metálica (GENTIL, 2007).  

Este tipo de corrosão se desenvolve com poços de diâmetro muito pequeno, da ordem de 

micrómetros, e resulta em uma diminuição uniforme e contínua de espessura sobre a área de 

superfície inteira do metal (GENTIL, 2007). A taxa de corrosão uniforme pode ser facilmente 

determinada por medição da perda de massa (ASTM G 1-03, 2003) e (NACE RP 0775, 1999) 

onde este parâmetro é útil para avaliar a taxa de dissolução de alumínio em um banho de 

decapagem. 

2.4.1.2 - Corrosão Localizada 

 

O processo corrosivo se processa em pontos ou em algumas áreas localizadas (GENTIL, 

2007). O alumínio é susceptível à corrosão por pite em meios com pH próximo ao neutro, que 

basicamente abrange todos os ambiente naturais, como a água de superfície, a água do mar 

(HOSNI et al., 2008) e o ar úmido. Ao contrário de outros metais, a corrosão do alumínio é 

sempre atraente porque o poços de corrosão são cobertos com hidroxido de alumínio Al(OH)3, 

onde este se encontra na forma de gel. 

O mecanismo que envolve a corrosão por pites é muito complexo, sendo que ainda hoje, o 

seu mecanismo não é totalmente compreendido, apesar do grande número de estudos e 

publicações que têm surgido sobre este assunto há 80 anos. O que é bem conhecido são as 

condições sob as quais a corrosão por pite é iniciada e se propaga (GENTIL, 2007).  
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 A taxa de corrosão localizada pode ser determinada pela medição da profundidade do pite 

(ASTM G 1-03, 2003) e (NACE RP 0775, 1999) onde este parâmetro é útil para avaliar a taxa de 

dissolução de alumínio em um banho de decapagem. 

 

2.4.1.3 - Corrosão intergranular 

 

 A corrosão se processa ao longo dos contornos de grãos da rede cristalina do metal ou liga 

metálica, decorrente da diferença de potencial eletroquímico existente entre a matriz (volume do 

grão) e os contornos de grão, onde este perde suas propriedades mecânicas quando exposto a uma 

condição de tensão (GENTIL, 2007).  

2.4.2 - Corrosão em Equipamentos 
 

A corrosão no transporte de óleo está sempre associada à presença de água, gases 

dissolvidos, composição do óleo, nível de água produzida e por parâmetros operacionais tais 

como: velocidade de fluxo, regime de escoamento, pressão e temperatura. Os ensaios são 

normalmente feitos levando-se em consideração somente à fase aquosa (ANDRADE et al., 

2001).  

 

2.4.3 - Agentes Corrosivos e variáveis influentes 

2.4.3.1 – Umidade 
 

 Segundo (GENTIL, 2007) a influência da umidade na ação corrosiva é acentuada, pois 

sabe-se que a taxa corrosiva sofre modificação de acordo com o seu teor.  

2.4.3.2 - Oxigênio Dissolvido (O2) 
 

O oxigênio não está presente no fluido de produção transportado em oleodutos e 

gasodutos a não ser que tenha ocorrido uma contaminação. Esta contaminação pode ocorrer 

quando o campo tem sistema de injeção de água, cujo oxigênio pode não ter sido removido 

adequadamente; oleodutos onde os suspiros de tanques de campos de baixa produção não são 
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selados adequadamente, problemas em gasodutos por falha em selagens de compressores; em 

oleodutos por problemas em gaxetas, etc. Nas ligas de alumínio o processo corrosivo na 

presença do oxigênio tem sido relatado por meio de taxas corrosivas atmosféricas médias 

inferiores a 1µm/ano. 

2.4.3.3 - Sulfeto de Hidrogênio (H2S ) 
 

Segundo EDYVEAN, (1991) a formação do H2S é causada pela ação biogênica das 

bactérias redutoras de sulfato (BRS), que são extremamente anaeróbicas, ocorrendo 

principalmente em campos de petróleo maduros estimulados com recuperação secundária, 

injetando água do mar. Este problema não esta restrito apenas aos campos de petróleo Brasileiro. 

A presença de BRS foi detectada em oleodutos do Delta da Nigéria, devido as águas existentes 

apresentarem potencial de sustentar o crescimento dos microorganismos gerando contaminação 

de linhas de transporte e óleo cru (BENKA-COKER et al., 1995) 

Por ser um gás bastante solúvel na água, tende a se dissolver, agindo como um ácido fraco 

contribuindo para redução do pH, tornando-se mais agressivo com aumento da sua concentração 

(Figura 2.5); no entanto diminui significativamente quando o pH atinge valores da ordem de 9,0. 

O grau de dissociação do H2S (Equação 04, 05 e 06) é função do pH, conforme (Figura 2.7) em 

um pH ácido a espécie predominante é o H2S, enquanto em pH mais básico é o S2-. O HS- é a 

espécie predominante em pH intermediário.  

 
H2S(g) � H2S(aq)  (04) 

 
H2S(aq) � H+ + HS-  (05) 

 
HS- 

� H+ + S2- (06) 
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Figura 2.7 – Íons sulfeto x pH da água. Fonte: EDYVEAN, 1991. 
 

2.4.3.4 -Dióxido de Carbono (CO2) 
 

A corrosão por CO2 é frequentemente encontrada na indústria de petróleo e gás natural e 

ocorre em todos os estágios de produção, desde a prospecção até as instalações de processamento 

(ABAYARATHANA e NARAGHI, 2001; FILHO e ORAZEM, 2001; LINTER e BURSTEIN, 

1999).  

O CO2 se dissolve na água formando ácido carbônico (H2CO3) (Equação 07), que é um 

ácido fraco, diprótico que é agressivo as ligas. Ao entrar em contato com a água produz as 

espécies químicas: HCO3
-
(aq) (Equação 08), H+

(aq) e CO3
-2

(aq) (Equação 09). 

 
CO2 (g) + H2O (l) � H2CO3 (aq) (07) 

  

H2CO3
-
(aq) �H+(aq) + HCO3

- (aq)  (08) 

 
HCO3

-
(aq) � H+

(aq) + CO3
2-

(aq)  (09) 

 
Segundo (VARGEL, 2004) diferentemente do que acontece com as ligas de aço em geral, 

as ligas de alumínio são poucos suscetíveis a processos corrosivos associados ao dióxido de 

carbono. 
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2.4.3.5 - Meio biológico 
 

Os biofilmes modificam drasticamente as condições de interface metal/solução formando 

uma barreira de contato entre o metal do meio liquido circundante. Os biofilmes podem ser 

considerados como uma matriz gelatinosa de material polimérico extracelular (MPE) de natureza 

polissacarídica, com elevado conteúdo de água, células microbianas e detritos de natureza 

inorgânica com composição variada (VIDELA, 1995). 

 Uma superfície metálica em contato com águas industriais ou naturais sofre uma serie de 

trocas biológicas e inorgânicas que produzem o fouling e a corrosão respectivamente. A 

sequencia de trocas biológicas é devido à aderência irreversível de diferentes tipos de 

microorganismos sobre o metal, através da produção de MPE. Esta fixação de tipo irreversível 

resulta por fim na produção do biofilme. Isto é a sequencia de um processo de acumulação na 

interface metal/solução que não é necessariamente uniforme no tempo e nem no espaço 

(VIDELA, 1995). 

  Segundo DEXTER (1976) antes da colonização de uma superfície metálica por 

microorganismos adsorve-se um “filme acondicionante” de macromoléculas na interface. Este 

processo de adsorção espontânea modificando a mobilidade e distribuição de cargas elétricas na 

superfície metálica. A posterior adsorção de células microbianas e a sua atividade metabólica têm 

impacto sobre os processos eletroquímicos que podem ocorrer na interface metal/solução. As 

células aderidas crescem e reproduzem-se de forma exponencial até atingir o ápice formando 

colônias que consistem em zonas heterogêneas favorecendo a formação de zonas localizadas que 

atuam como anodos e catodos sobre a superfície do metal (DUQUETE, 1986). 

 

2.4.3.6 - pH 
 

O pH é baseado no equilíbrio da reação da dissociação da água (Equação 10). Esta reação 

segundo KRITZER (2004) possui caráter endotérmico. O valor de pH influência a solubilidade 

dos produtos de corrosão, sendo que após sua remoção a superfície é atacada ou quando ocorre 

elevação do mesmo ocorre precipitação de produtos de incrustação.  
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H2O �H+ + OH-  (10) 

 

O alumínio sofre corrosão tanto em meio acido como em meio alcalino, onde este pH é 

comumente encontrado em atmosferas industriais. A resistência a corrosão do alumínio e suas 

ligas é função direta da estabilidade do filme formado. A estabilidade dos filmes formados é 

função do pH, o diagrama de Equilíbrio potencial-pH (Diagrama de Pourbaix) pode ser 

visualizada na (Figura 2.8) que mostra que na faixa de pH entre 4,0 e 8,5 esta camada passiva é 

estável.  

Em termos simplificados, a corrosão eletroquímica do alumínio (Al) em meio aquoso 

ocorre segundo equação (11). Este metal possui potencial de equilíbrio padrão (EO
eq) de -1,67 

V/EPH, o que demonstra sua elevada tendência termodinâmica para se oxidar. 

 
A+3 + 3e- � Al (11) 

No diagrama de Pourbaix, Figura 2.7, o equilíbrio da equação 11 é representado pela linha 

horizontal que se estende até o pH em torno de 4 (pH=4), sendo este independente do pH. No 

diagrama de Pourbaix este equilíbrio é representado pela linha inclinada e pode resultar tanto na 

corrosão eletroquímica do metal como na formação da camada passiva. 

O pH da solução tem um papel importante na corrosão das ligas de alumínio porque 

influência. tanto as reações eletroquímicas que levam à dissolução do alumínio (Figura 2.9), 

quanto à precipitação das camadas protetoras que governam os fenômenos de transporte 

associados com estas reações. Sob certas condições, os constituintes da solução na fase aquosa 

tamponam o pH, o que pode levar à precipitação da camada de corrosão e a uma possível 

diminuição nas taxa de corrosão (MENEZES, 2007). 
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As características estruturais da película formada sobre a superfície de alumínio, e a 

intensidade de ataque da corrosão são influênciados por (a) a composição química das ligas 

expostas, (b) a presença e distribuição de micro-defeitos (vagas, vazios, etc), bem como macro-

defeitos (inclusões, particulas de segunda fase) e (c) pela caracteristica do eletrólito 

(por ex.: pH,  concentração dos halogenetos, temperatura, velocidade  do fluido). Em geral, 

quando a liga de alumínio é exposta a uma condição de pH entre 4,5 e 8,5 e aumento da 

temperatura e/ou aumento na concentração dos ions agressivos, esta provoca sobre a liga uma 

estagnação do eletrolito com o passar do tempo EZUBER et al, (2008). 

 

 

 
 

Figura 2.8 – Diagrama de Pourbaix simplificado do alumínio. Figura extraída (MENEZES, 
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Figura 2.9 – Taxa de corrosão do alumínio em função do pH da solução. Fonte: (MENEZES, 

2007). 

 

2.4.3.7 - Temperatura 
 

A temperatura de operação afeta fortemente a natureza, as características e a 

morfologia do filme protetor que combate os processos corrosivos, com consequente 

desestabilização das propriedades físico-químicas deste filme, que perde sua estabilidade 

termodinâmica. Neste caso, a elevação das taxas corrosivas ocorre em função da formação de 

poros ao longo da camada de filme e/ou dissolução de óxidos e hidróxidos de ferro. Com 

incremento da temperatura da água, todas as reações químicas são aceleradas, logo com o 

incremento de temperatura um novo diagrama deve ser construído. O aumento de temperatura 

causa a dissociação de ácidos, sais, bases e aumento na solubilidade dos gases oxigênio e 

nitrogênio, sendo que baixas concentrações desses gases na ordem de 10 ppm podem elevar as 

taxas de corrosão (KRITZER et al., 1999). 

 

2.4.3.8 – Cloretos 

 A adsorção de cloretos esta relacionada com as propriedades ácido-base. Quando um íon, 

tal como o cloreto interage com uma superfície iônica, tal como um óxido, as forças de interação 
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consiste em a) forças coulombicas, b) indução do adsorvente pelo íon que se aproxima c) 

polarização eletrostática e d) forças de Van Der Walls. Destas forças atrativas, as mais intensas 

são as duas primeira. Como descrito anteriormente o alumínio quando em solução neutra forma 

filmes de oxido de alumínio com uma carga positiva favorecendo a adsorção de anions como 

cloretos, sulfatos, entre outros. Quando a superfície esta carregada negativamente as forças íon-

íon não são atrativas e a adsorção de anions como o cloreto é pouco favorecida. 

A solubilidade do oxigênio em água decresce continuamente com o aumento da 

concentração de NaCl, o que explica a diminuição da taxa de corrosão para concentrações 

elevadas de NaCl (Figura 2.10) (GENTIL, 2007). 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.5 – Noções sobre corrosão eletroquímica 
 

 

 

 

 

 

2.5 – Noções sobre corrosão eletroquímica 
 

Quando se fala em eletrodo não se fala apenas do material metálico, mas do complexo 

sistema que se forma quando o mesmo é imerso em um eletrólito.  

 Quando um metal é imerso em uma solução de caráter aquoso, inicia-se o processo de 

dissolução com a liberação de íons dentro da solução e permanência dos elétrons no metal na 

condição de estado estacionário. O metal fica então carregado eletricamente e se cria um campo 

elétrico dentro da solução, que faz com que os íons, que são carregados positivamente, tendam a 

ficar retidos na vizinhança da interface metal/solução (WOLYNEC, 2003). 
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Figura 2.10 - Efeito da concentração de cloreto de sódio na taxa de corrosão. Fonte: 

(Gentil, 2007) 
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A dupla camada elétrica (DCE) metal/solução (Figura 2.11) pode ser considerada como a 

associação de duas camadas: uma camada externa difusa e uma camada interna. A camada difusa 

consiste de uma atmosfera iônica em que os íons de mesma carga esta acima da sua concentração 

normal em relação aos íons de cargas opostas. Considera-se que os íons adsorvidos formam uma 

monocamada com seus centros no plano interno de Helmholtz. Pode existir na interface uma 

camada fina geralmente monomolecular de moléculas de água que podem ou não estar orientadas 

(CYTED, 1994). 

 

 

Figura 2.11 – Estrutura da DCE. Q, plano interno de Helmholtz, o plano externo de Helmholtz e CGC, 

camada de Gouy-Chapman. Figura adaptada de NETO (2004). 
 

 
Quando um metal (M) se dissolve para formar aquo-ions (Mz+) (Figura 2.12) ocorre uma 

gradativa separação das cargas elétricas: o metal carregado negativamente e a solução aquosa 

carregada positivamente. Estas cargas tendem a se alinhar uma em relação a outra formando 

planos que se assemelha a um capacitor eletrônico, e de uma camada difusa, conhecida com 

camada de Gouy-Chapman (CGC), na qual os íons se espalham por uma distancia de, 

aproximadamente, um  mícron (1µm). O plano P, saturado com íons metálicos é chamado de 

plano de Helmholtz externo. Enquanto o plano Q que forma a região em que os íons não 

solvatados podem ser especificamente adsorvidos, constitui o plano de Helmholtz interno. A 
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estrutura inteira da dupla camada elétrica depende de fatores como: grau de agitação da solução, 

outros íons além de (Mz+) e suas concentrações. 

 

 

Figura 2.12 – Reações eletroquímicas que ocorrem na interface metal-solução. Fonte: 

VARGEL, et al., (2008) 

Deveríamos esperar que a dissolução do metal só ocorresse até que o campo elétrico da 

DCE inibisse a chegada de novos íons. Quando este estado de equilíbrio é alcançado, 

frequentemente, um número bem menor de íons dissolvidos é empurrado para fora da DCE. 

A interface metal/solução influência as reações de transferência de carga, devido à 

presença de uma dupla camada elétrica na interface. A interação de íons ou moléculas neutras da 

dupla camada elétrica altera suas propriedades de estrutura. As moléculas de água adsorvidas 

estão envolvidas em uma serie de processos de adsorção. A adsorção de moléculas orgânicas na 

interface solução/metal ocorre através da seguinte reação (Equação 12) (CYTED, 1994): 
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Orgsol + nH2O (ads) → Orgads + H2Osol (12) 

 
Onde n depende da relação entre os volumes das moléculas, das substâncias orgânicas e 

das moléculas de água. As n moléculas de água são removidas da superfície do metal por cada 

molécula de inibidor adsorvida, adota-se n como independente do grau de cobertura ou carga do 

eletrodo. Se a interação entre a superfície do metal e o inibidor é mais forte que a interação 

metal/água, então ocorrerá a adsorção do inibidor (CYTED, 1994). 

 Um metal que forma uma dupla camada elétrica é chamado de eletrodo, onde o mesmo é 

caracterizado pela diferença de potencial (ddp) entre o metal e a solução através dessa dupla 

camada elétrica (PAGE, 1988 apud SÁ, 2006), caracterizando assim o potencial do eletrodo. 

Esta diferença de potencial de equilíbrio através da DCE é uma característica de cada 

metal. É impossível medi-la diretamente, porém, se tivermos um sistema metal/solução e um 

segundo eletrodo arbitrário, é possível obtermos uma diferença de potencial relativa. O eletrodo 

arbitrário de referência, largamente utilizado, é o eletrodo padrão de hidrogênio, apesar de vários 

outros eletrodos, tais como o calomelano saturado, Cu/CuSO4, etc, também serem usados (Tabela 

2.4). 

 

Tabela 2.4 – Potencial de eletrodo em relação ao eletrodo de referência 

Eletrodo de referencia 
Potencial com relação ao eletrodo de 

hidrogênio (mV) 

Calomelano saturado + 0,244 

Calomelano em 0,1 M de KCl + 0,336 

Cloreto de prata em 0,1 N KCl + 0,288 

Cu/CuSO4 + 0,318 

Sulfato de Mercúrio em solução de K2SO4 + 0,615 

 

 
2.5.1 - Cinética da corrosão eletroquímica 

 

 Quando o eletrodo tem seu potencial de equilíbrio alterado por imposição de um potencial 

externo, diz-se que sofreu polarização. A medida de polarização em relação ao potencial de 
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equilíbrio é chamado de sobretensão ou sobrepotencial 

potencial resultante da polarização e o potencial de equilíbrio. Para o 

uma ηa para o potencial negativo tem

anódica e catódica de um eletrodo (WOLYNEC, 2003).

 

Figura 2.13 – Polarização anódica e catódica de um eletrodo. Fonte: WOLYNEC, 2003.

 

Quando do emprego das técnicas eletroquímicas para o estudo da corrosão, tem

potencial inicial um potencial próximo ao potencial de corrosão (Ecorr) que é o potencial em que 

a taxa de corrosão do anodo é igual a taxa de redução do catodo, quando uma amost

apresenta corrosão de natureza eletroquímica (NOBREGA, 20

MIRANDA, 1990). 

Segundo NOBREGA, 2008 

imposições de potenciais externos, onde a sobretensão é dada pela equação 1

 

 

Segundo (WOLYNEC, 2003) a distinção entre sobretensão e polarização é semelhante à 

que existe entre área e superfície, sendo a sobretensão uma medida da polarização.
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sobretensão ou sobrepotencial η, que é equivalente à diferença entre o 

potencial resultante da polarização e o potencial de equilíbrio. Para o η

a para o potencial negativo tem-se ηc.  Na Figura 2.13 tem-se a ilustração da polarização 

letrodo (WOLYNEC, 2003). 

Polarização anódica e catódica de um eletrodo. Fonte: WOLYNEC, 2003.

do emprego das técnicas eletroquímicas para o estudo da corrosão, tem

potencial inicial um potencial próximo ao potencial de corrosão (Ecorr) que é o potencial em que 

a taxa de corrosão do anodo é igual a taxa de redução do catodo, quando uma amost

apresenta corrosão de natureza eletroquímica (NOBREGA, 2008

Segundo NOBREGA, 2008 apud SILVA (2006) foi aplicado sobretensão através das 

imposições de potenciais externos, onde a sobretensão é dada pela equação 1

η = E-Ecorr 

Segundo (WOLYNEC, 2003) a distinção entre sobretensão e polarização é semelhante à 

que existe entre área e superfície, sendo a sobretensão uma medida da polarização.
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é equivalente à diferença entre o 

η potencial positivo tem-se 

se a ilustração da polarização 

 

Polarização anódica e catódica de um eletrodo. Fonte: WOLYNEC, 2003. 

do emprego das técnicas eletroquímicas para o estudo da corrosão, tem-se como 

potencial inicial um potencial próximo ao potencial de corrosão (Ecorr) que é o potencial em que 

a taxa de corrosão do anodo é igual a taxa de redução do catodo, quando uma amostra metálica 

08 apud NOGUEIRA e 

foi aplicado sobretensão através das 

imposições de potenciais externos, onde a sobretensão é dada pela equação 13.  

(13) 

Segundo (WOLYNEC, 2003) a distinção entre sobretensão e polarização é semelhante à 

que existe entre área e superfície, sendo a sobretensão uma medida da polarização. 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 
 

 
Jardel Dantas da Cunha 34 
 

A ocorrência de polarização de um eletrodo pode ser dada de três maneiras: polarização 

por concentração (ηc), polarização por resistência (ηR) e polarização por ativação (ηA), desta 

forma pode-se afirmar que a sobretensão de um eletrodo é a soma das três sobretensões. Segundo 

NOBREGA, 2008 apud SÁ, (2006) a polarização do eletrodo é a combinação da polarização por 

ativação, concentração e queda ôhmica. 

 

2.5.1.1. Polarização por ativação 
 

Quando um eletrodo é polarizado as condições de equilíbrio não são mais mantidas. Se 

a polarização é anódica, isto é, se o potencial do metal for se tornando mais nobre, então criam-

se condições para a remoção dos elétrons produzidos e, com isso, essa reação procederá no 

sentido da dissolução anódica, com uma densidade de corrente: 

 

ia = iox - |ired| > 0 (14) 

 

 Do mesmo modo, se a polarização for catódica, isto é se, o potencial do metal for tornado 

menos nobre, tem-se um suprimento de elétrons e a reação procederá no sentido de deposição 

catódica, com uma densidade de corrente: 

 

ic = iox - |ired| < 0 (15) 

 

 A questão que se põe agora é como essa densidade de corrente (i, ic ou ia) varia com a 

sobretensão (η,η c ou ηa). 

 Quando ocorre uma polarização, a configuração da variação de energia livre na interface 

metal-solução, correspondente às condições de equilíbrio, sofre uma alteração, conduzindo a um 

desequilíbrio entre as barreiras energéticas dos processos anódicos e catódicos. Essa alteração 

entre as barreiras anódicas e catódicas favorece a formação da polarização anódica (Figura 2.13). 
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Figura 2.14 – Perfil de variação da energia livre eletroquímica de um metal polarizado 

anodicamente de ηa, sendo α o coeficiente de transferência ou de simetria. Fonte: WOLYNEC, 

2003 

 

Na Figura 2.14, a linha tracejada ilustra a situação de equilíbrio onde observa-se que o 

pico da barreira energética ocorre dentro da dupla camada elétrica a uma fração de distancia α  a 

partir da superfície metálica. Essa fração α é designada como coeficiente de transferência ou de 

simetria e é igual a relação entre a distancia AB do pico da barreira à superfície do metal a 

distancia AC dos íons mais próximos dentro da dupla camada à superfície do metal. AC é na 

realidade a distancia entre o plano de Helmholtz externo e a superfície do metal. 

A nova configuração resultante da aplicação de uma sobretensão ηa é indicada na figura 

2.14 com a linha cheia. Verifica-se que, com isso o nível da energia livre eletroquímica na 

superfície do metal sofre um acréscimo de zfηa, enquanto no plano de Helmholtz externo ele 

permanece inalterado. Entre esses extremos, o acréscimo energético em relação à curva tracejada 

é uma fração de zfηa, proporcional a distancia da superfície do metal. Assim, no ponto B, esse 

acréscimo será (1-α)zFηa. 

Dessa forma, a energia de ativação catódica ∆G*
c será igual á: 
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∆G*
c = ∆G*

e + (1-α)zFηa (16) 

 

Enquanto a anódica ∆G*
a assumirá o valor: 

 
∆G*

a = ∆G*
c - zFηa (17) 

 
Ou seja 
 

∆G*
a = ∆G*

e - αzFηa (18) 

 
 Verifica-se assim, que, com relação à energia de ativação de equilíbrio a energia de 

ativação anódica diminui de αzFηa, enquanto a catódica aumenta de (1-α)zFηa. 

 

iox = zFKexp(∆G*a/RT) = zFKexp(∆G*e/RT).exp(αzFηa/RT) (19) 

 

 E lembrando a equação  

 

iox = ioexp(αzFηa/RT) (20) 

 
 A equação 19 é chamada de equação geral da cinética do eletrodo, também conhecida 

como Equação de Butler-Volmer. Ela não permite que η seja expresso em função de i. Esta 

equação pode ser simplificada em valores superiores a 0,03 volts, situação em que um dos termos 

exponenciais da equação se torna desprezível em relação ao outro. Quando ηa > 0,03 volts, o 

segundo termo torna-se desprezível com relação ao primeiro. 

 

ηa = ba log (ia/io) (21) 

 

ba = (2,303RT/αZf) (22) 

 

 Do mesmo modo, para o catodo, quando ηc > - 0,03 volts, o primeiro termo da equação 

torna-se desprezível com relação ao segundo a equação reduz-se a: 
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ic = bc log (|ia|/io) (23) 

 

ηc = bc log (ia/io) (24) 

 

ba = - (2,303RT/αZf) (25) 

 

As equações 20 e 23 podem ser escritas na forma da equação 26, que é a equação de Tafel 

  
 

η = b log(i/i0) (26) 

 
  O método da extrapolação de Tafel, ou método potenciostático, é realizado com o auxílio 

de um circuito equivalente e é considerado o método mais conveniente quando se faz a 

representação gráfica da polarização e, também, na avaliação da influência da densidade de 

corrente de troca sobre a sobretensão: quanto maior o valor de i0, menor será o valor de η para 

uma dada corrente. 

 

2.5.1.2. Curvas de polarização 
 

 A representação gráfica em diagrama de potencial de eletrodo (E) versus densidade de 

corrente i dá uma visualização da influência da polarização sobre a densidade de corrente. As 

curvas obtidas são chamadas de curvas de polarização. A Figura 2.15 mostra as curvas de 

polarização anódica e catódica num diagrama em que as densidades de corrente assumem valores 

relativos logo os valores de ia assumem valores negativos e ic valores positivos, no potencial de 

equilíbrio (Ec) a densidade de corrente i assume o valor nulo. 
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Figura 2.15 – Curvas de polarização anódica e catódica. Fonte: WOLYNEC, 2003. 

 

  Segundo WOLYNEC, (2003) a equação de Tafel é de natureza logarítmica, sendo mais 

conveniente apresentar as curvas de polarização num diagrama E vs log|i|. A vantagem deste 

diagrama esta em que parte das curvas em que é valida a equação de Tafel é reta e os valores de 

sobretensão (em valor absoluto) superior a aproximadamente a 0,03 volts (V). Para valores 

inferiores a 0,03 volts (V) é valido somente a equação geral da cinética do eletrodo (Equação 19) 

neste caso então as curvas de polarização neste trecho de potenciais de eletrodo tendem 

assintoticamente para o potencial de equilíbrio (Ec) á medida que a densidade de corrente tende a 

zero. 

  

2.6 - Microscopia de Força Atômica 
 

O AFM, ou microscópio de força atômica, ou ainda, SFM (Scanning Force Microscope), 

foi inventado por Binning, Quate e Gerber, após observação que a ponta do STM exerce forças 

sobre a superfície da amostra na mesma ordem das forças interatômicas, ou seja, o AFM usa 

interação entre as forças sonda-amostra para traçar o mapa da superfície (JOSEFOWICZ, 1995 

1994, SHIMIZU, 1997). 

O microscópio de força atômica pode ser operado de diversos modos. Entretanto, seu 

princípio fundamental é a medida das deflexões de um suporte em cuja extremidade livre está 
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montada a sonda. Estas deflexões são causadas pelas forças que agem entre a sonda e a amostra. 

Os modos de fazer as imagens, também chamados modos de varredura ou de operação, referem-

se, fundamentalmente, à distância mantida entre a sonda (ponteira) e a amostra, no momento da 

varredura, e às formas de movimentar a ponteira sobre a superfície a ser estudada. Estes modos 

de fazer imagens podem ser classificados em dois tipos: modo contato e modo não-contato, 

dependendo das forças líquidas entre a ponteira e a amostra. Quando o aparelho é operado na 

região atrativa, o método chama-se não contato. Nesta região, o cantilever (Figura 2.16) do AFM 

se enverga na direção da amostra. A operação na região repulsiva chama-se contato e o cantilever 

se dobra, afastando-se da amostra. 

A figura 2.17 mostra a deflexão do cantilever em ambos os modos. No modo de não 

contato ele é atraído pelas forças de capilaridade da camada de contaminação ou pelas forças de 

van der Waals (JOSEFOWICZ, 1995), quando a amostra é limpa. No modo de contato, vê-se 

como a deflexão do cantilever é na direção oposta à da amostra. 

 

 
Figura 2.16 – Representação esquemática do cantilever do AFM (Atomic Force Microscopy) e 

ponteira de Si3N4. Figura extraída JOSEFOWICZ, (1995). 

  
 

 
Figura 2.17 – Representação esquemática dos modos de analise do AFM (Atomic Force 
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Microscopy), a) modo dinâmico (não contato) e b) modo contato. Figura adaptada 

GÜNTHERODT, (1994). 

2.6.1 – Rugosidade 

 

A superfície de um objeto, quando observada em detalhe, apresenta irregularidades. O 

acabamento superficial é uma característica fundamental de peças que sejam sujeitas a desgaste,  

atrito, corrosão, resistência à fadiga, transmissão de calor, escoamento de líquidos, etc. É também 

muito importante para objetos cujas propriedades específicas como, por exemplo, ópticas, sejam 

determinantes, como no caso dos instrumentos de medição. O acabamento superficial é 

fundamental onde houver desgaste, atrito, corrosão, aparência, resistência à fadiga, transmissão 

de calor, propriedades óticas, escoamento de fluidos e superfícies de medição (blocos-padrão, 

micrômetros, paquímetros, etc.). O acabamento superficial é medido através da rugosidade 

superficial que é função do tipo de acabamento da máquina, ferramenta ou processo de fabrico 

utilizado (FILHO et al., 1998). 

O sistema da linha média é o mais utilizado. A norma ABNT NBR ISO 4287-2002 adota 

no Brasil o sistema M (Linha Média). Além do Brasil, os EUA, Inglaterra, Japão e Rússia adotam 

o sistema M. A Alemanha e Itália adotam  o sistema E (Envolvente). A França adota ambos os 

sistemas. 

Pode-se definir a linha média de maneira mais precisa: Conforme mostra a Figura 2.18, 

pode-se afirmar que, para um comprimento L do perfil, a somas das áreas superiores e inferiores 

é igual a zero. 

 

Figura 2.18 – Definição de linha média segundo FILHO, et al.,1998. 
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(27) 

 

 Como ydx (Equação 27) é a área de uma faixa elementar, a área total (A) dos picos e vales 

dentro do comprimento de referencia L será descrito pela Equação 28: 

 

 

(28) 

 

2.6.1.1 – Rugosidade média (Ra) 

É a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas dos afastamentos dos pontos do 

perfil de rugosidade, em relação à linha média (Figura 2.19), dentro do percurso de medição lm. 

Ra pode ser calculada pela Equação (29): 

 

 

(29) 
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Figura 2.19 – Representação da rugosidade média. Fonte: (FILHO et al., 1998). 

 

2.6.1.2 – Rugosidade RMS (Rq) 

Desvio Médio Quadrático (Rq): É um parâmetro correspondente ao Ra. Rq ≈ 1,11 a 

1,25Ra (ou AA e CLA). É denominado RMS (Root Mean Square) em países de língua inglesa. 

Rq pode ser definido pela equação 30. 

 

(30) 

 




