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RESUMO 

 

Oleodutos sofrem corrosão do tipo química, sob tensão, entre outros mecanismos, e 

eletroquímica devido a grande quantidade de salmoura (água e cloretos), presentes 

nos fluidos produzidos na formação. Este trabalho tem como objetivo estudar a 

eficiência de um inibidor de corrosão comercial, usado em oleodutos na indústria do 

petróleo, na inibição da corrosão do aço API 5L A210, muito usado na construção de 

oleodutos terrestres, agindo isoladamente e em mistura com microemulsão (ME) na 

proporção [1:1]. A ME foi obtida a partir dos seguintes constituintes: água de torneira 

(fase aquosa), querosene (fase oleosa), n-butanol (cotensoativo) e UNT L90 

(tensoativo). Observou-se a formação de filme protetor na superfície do aço como 

mecanismo de proteção do inibidor. Os experimentos foram formulados em soluções 

salinas com 3% de NaCl que funcionaram como meio agressivo, na presença e 

ausência de borbulhamento do gás (CO2), em temperatura ambiente (25ºC). O 

inibidor estudado apresenta em sua fase ativa compostos de amônio quaternário, 

derivados de imidazolina, sendo um inibidor formador de filme. Os resultados de 

eficiência de inibição foram avaliados por dados experimentais de densidades de 

corrente de corrosão através da técnica eletroquímica polarização linear, com 

extrapolação de Tafel. O inibidor apresentou dois comportamentos distintos: em 

meio com saturação de CO2 observou-se uma elevação da inibição ao misturar-se o 

aditivo comercial com a microemulsão; e em meio sem saturação de CO2 foi 

observado maior eficiência quando o inibidor atuou isoladamente. Também se 

constatou que o excesso de CO2 dissolvido na solução de trabalho implicou em uma 

elevação da taxa de corrosão, comparado aos ensaios análogos realizados na 

ausência do borbulhamento contínuo de CO2. As melhores eficiências foram 

observadas nos ensaios com concentração de 40 ppm, na ausência do 

borbulhamento, e 200 ppm, quando o ensaio foi realizado na presença de 

borbulhamento com CO2. Os dados experimentais se ajustaram ao modelo de 

Langmuir, sugerindo a formação de um filme de monocamadas. 

 

Palavras Chaves: Aço Carbono. Adsorção. Inibidores de Corrosão. Tensoativos. 

Microemulsão. 
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ABSTRACT 

 

Pipelines suffer from chemical, under tension, and other kinds of corrosion 

mechanisms, as well as electrochemical corrosion caused by the existing large 

amount of brine (water and chlorides) in the produced fluids. The goal of this work is 

to research the efficiency of a commercial corrosion inhibitor, used in  pipelines on 

the oil industry, on the corrosion inhibition of the API 5L A210 iron, which is widely 

used on the overland pipelines constructions, acting alone and in a mixture with 

micro emulsion (ME) on a [1:1] ratio. The ME was obtained from the following 

constituents: tap water (aqueous phase), kerosene (oily phase), n-butanol (co-

surfactant), and UNT L90 (surfactant). We observed the formation of protective film 

on the steel surface as an inhibitor’s protection mechanism. The experiments were 

formulated in saline solutions with 3% of NaCl that functioned as aggressive 

environment, on the presence and absence of gas bubbling (CO2), in room 

temperature (25ºC). The studied inhibitor exhibits in its active phase quaternary 

ammonium compounds and imidazoline derivatives, which means it is a film-forming 

inhibitor. The inhibition efficiency results are evaluated by experimental data of 

corrosion current density by the electrochemical technique of linear polarization with 

Talef extrapolation. The inhibitor exhibit two distinct behaviors: in medium of 

saturation with CO2 we observed an increase of inhibition by blending the commercial 

additive with the micro-emulsion, and in medium without saturation of CO2 we 

observed a higher efficiency when the inhibitor was acting singly. We also could find 

that the excess of dissolved CO2 in the working solution resulted in an increase of the 

corrosion rate, compared to similar experiments in the absence of continuous 

bubbling of CO2. The best efficiencies were observed in the experiments with 

concentration of 40ppm without bubbling, and 200ppm when the experiments were 

performed in the presence of bubbling with CO2. The experimental data fitted to the 

Langmuir model, suggesting the formation of a film made of monolayers. 

 

Keywords: Carbon Steel. Adsorption. Corrosion Inhibitors. Surfactants.  

Microemulsion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A água produzida está ligada aos processos de produção de petróleo, sendo 

sua presença uma realidade em oleodutos. Em campos maduros, o teor de água na 

emulsão água-petróleo pode chegar a patamares superiores a 90%. O quantitativo 

de água cresce ao longo da vida dos poços de produção. Esse crescimento ocorre 

em virtude de processos naturais, mas também pode ocorrer devido a operações de 

recuperação da produção de petróleo (THOMAS, 2004). 

 Gases como CO2, comum na água produzida, propiciam variações de suas 

características físico-químicas, como diminuição do pH. Além disso, a salinidade 

elevada da água produzida aumenta a condutividade do meio, assim esses fatores 

implicam em uma aceleração do processo corrosivo (TÁVORA, 2007). 

 Em poços de petróleo, a presença de CO2 nos fluidos provém da formação 

produtora ou do uso de técnicas especiais de recuperação de óleo baseada na 

injeção de gás carbônico nos reservatórios (MORAES e SHADLEY, 2001). A 

minimização dos impactos econômicos associados à substituição e reparo de 

equipamentos e à perda de volume na produção de petróleo tem sido alvo de 

estudos realizados na área de corrosão. 

Uma vez que a problemática da corrosão está presente no cotidiano das 

indústrias petrolíferas, sendo um potencial fator de diminuição de rentabilidade 

destas, além de implicar em possíveis impactos ambientais ou de segurança 

industrial, é importante o controle deste fenômeno. A corrosão atua em todos os 

equipamentos em todas as etapas da produção de óleo e gás na indústria de 

petróleo, das linhas de extração às plataformas de produção, da perfuração ao 

abandono do poço de produção (SILVA, 2007). 

Na indústria petrolífera o uso de inibidores de corrosão torna-se uma 

alternativa viável na proteção de tubulações (oleodutos e gasodutos), caldeiras e 

unidades de processamento de uma forma geral onde o processo de seleção de 

novos materiais apresentam custos superiores (MAINIER e LETA, 2001). Estes 

inibidores estão presentes nos fluidos de perfuração e nas recuperações 

secundárias, como em injeção de água para aumento da produção. 

Entre os materiais usados na indústria do petróleo pode-se destacar o aço-

carbono por sua abrangente utilização, dente eles a fabricação de oleodutos. Devido 
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à agressividade dos fluidos conduzidos por estes dutos, problemas relacionados à 

corrosão são uma realidade constante.  

A corrosão interna de dutos da Petrobras é atualmente monitorada através 

das técnicas de perda de massa, resistência elétrica e medições de espessura.  

Falhas e problemas ocorridos em dutos de petróleo indicam a necessidade de se 

conhecer melhor a eficiência dos inibidores aplicados pelas indústrias. Além disso, 

tem sido observada uma maior agressividade do meio potencializada pela presença 

de gases, como o O2 e o CO2, ácido sulfídrico, sulfatos e cloretos, sólidos em 

suspensão que contribuem para elevação do potencial de corrosão, sendo de 

fundamental importância o conhecimento da ação da corrosão quando na presença 

destes compostos (MOURA, 2006). 

Dentre as classes de materiais usados com a finalidade de inibir a corrosão 

podem-se citar os tensoativos devido sua capacidade de formação de filme protetor 

na superfície do material que se deseja proteger. O seu uso na inibição ocorre 

através do mecanismo de adsorção. A eficiência deste processo está diretamente 

relacionada à eficiência da proteção ao material-alvo. Além disso, destaca-se 

também o tipo de sistema usado. Sistemas microemulsionados têm se mostrado 

mais eficientes na inibição à corrosão, porque, entre outras características, este tipo 

de sistema apresenta maior estabilidade e elevada resistência à sedimentação 

quando comparados a sistemas com tensoativo na forma de monômero (PRINCE, 

1977). 

Assim, a verificação da eficiência de inibidor comercial em meio livre e em 

meio microemulsionado propicia subsídios para uma análise crítica das condições 

usadas atualmente, implicando uma potencial mudança dessas condições, dentro da 

possibilidade da eficiência operacional, para uma maximização dos resultados 

inibitórios esperados, sejam estas uma melhoria da inibição ou na redução da 

quantidade usada do inibidor, ambas implicando em ganho econômico (RAMALHO, 

2008). 

O objetivo desta pesquisa é avaliar o desempenho de um inibidor de corrosão 

tipo fílmico comercialmente usado em oleodutos. Os testes foram conduzidos em 

aço API 5L A210 em solução salina com 3% de NaCl onde foram avaliados os 

parâmetros: presença de CO2 e mistura do inibidor à microemulsão na proporção 

1:1.  
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2 ASPÉCTOS TEÓRICOS E ESTADO DA ARTE 

 

2.1 CORROSÃO 

 

2.1.1 Aspectos Gerais 

 

Segundo Nunes (2007), a corrosão pode ser definida como a deterioração 

dos materiais, por ação química ou eletroquímica do meio, podendo estar ou não 

associada a esforços mecânicos. Essa deterioração representa alterações 

prejudiciais sofridas pelo material tais como desgaste, variações químicas ou 

modificações estruturais, tornando-o inadequado para o uso. 

A corrosão pode ser caracterizada como o ataque químico sobre uma 

superfície metálica por um meio agressivo a este. Desta forma, há o retorno do 

material à forma de óxido em uma reação espontânea. Vários são os fatores que 

afetam o processo de corrosão, entre eles, temperatura, umidade, compostos 

presentes no meio e microorganismos, sejam estes, bactérias, fungos e/ou vírus 

(SILVA; FILHO, 2008). 

Sendo a corrosão, um processo espontâneo, a mesma está constantemente 

transformando os materiais metálicos de modo que a durabilidade e desempenho 

dos metais deixam de satisfazer os fins a que se destinam (GENTIL, 2011). Estas 

transformações espontâneas dos materiais e, consequentemente, de suas 

características, tornando-as não satisfatórias para a utilização dos metais ou suas 

ligas, devem receber bastante atenção dos pesquisadores. Esta atenção se deve à 

presença destes materiais em meios de transporte, como trens, carros, aviões e 

navios; em equipamentos industriais como reatores e caldeiras; equipamentos 

eletrônicos, torres de transmissão de estações de TV e rádio; tanques de 

armazenamento, que pode ser de combustíveis como gasolina, gás natural à alta 

pressão, ou outro produto industrial; além da construção civil em viadutos, pontes, 

passarelas ou edifícios. 

Nos processos de corrosão, os metais reagem com elementos não-metálicos 

presentes no meio, particularmente o oxigênio e o enxofre, produzindo compostos 

semelhantes aos encontrados na natureza, dos quais foram extraídos. Conclui-se, 

portanto, que nestes casos a corrosão corresponde ao inverso dos processos 

metalúrgicos (NUNES, 2007). 
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Do ponto de vista econômico, os prejuízos causados atingem custos 

extremamente altos, resultando em consideráveis desperdícios de investimento; isto 

sem falar dos acidentes e perdas de vidas humanas provocadas por contaminações, 

poluição e falta de segurança dos equipamentos. Estima-se que uma parcela 

superior a 30% do aço produzido no mundo seja usada para reposição de peças e 

partes de equipamentos e instalações deterioradas pela corrosão (NUNES; LOBO, 

1990).  

Segundo Jambo e Fofano (2008), os custos da corrosão podem ser diretos ou 

indiretos. Os custos diretos são aqueles associados às perdas de materiais, 

produtos e equipamentos ocasionados pela corrosão. São atribuídos aos 

proprietários ou operadores das estruturas, fabricantes de produtos e fornecedores 

de serviços. Os custos oriundos da inspeção de equipamentos, assim como as 

perdas devido ao processamento, manutenção e lucro cessante também podem ser 

considerados como custos diretos da corrosão. Os custos associados à prevenção 

dos danos causados pela corrosão às pessoas, meio ambiente e instalações são 

chamados indiretos. São também indiretos os custos previsíveis e, por vezes de 

difícil mensuração ou intangíveis, como desgaste à imagem, multas, indenizações e 

custos compensatórios.  

A substituição de um equipamento deteriorado se mostra bem mais onerosa, 

economicamente, que o uso de técnicas anticorrosivas, fato que acaba 

determinando a opção pelo uso de um aditivo químico no retardamento ou na 

inibição do processo de corrosão. Tal alternativa resulta, muitas vezes, mais 

desastrosa, tendo em vista que estes produtos, pela toxidez, acabam acarretando, 

com seu despejo ou vazamento, uma agressão muito maior ao meio ambiente. 

Devido ao grande desperdício do Produto Nacional Bruto (cerca de 3,5%), as 

grandes indústrias do primeiro mundo vêm investindo em pesquisas, em busca de 

soluções combinatórias, ao mesmo tempo mais eficazes e menos onerosas 

(MAINIER; LETA, 2001). 

Além das questões de custo, deve-se levar em consideração a influência da 

corrosão em algumas questões como a segurança, interrupção de comunicações e 

poluição ambiental. No que diz respeito a segurança, vazamentos em tubulações de 

gasolina, gás natural ou em tanque de combustíveis podem causar explosões e 

incêndios de grandes proporções. Sobre a poluição ambiental pode-se destacar os 
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vazamentos em oleodutos causando contaminação em mares, rios, lagos e solos, 

com custos, em muitos casos incalculáveis (NUNES, 2007). 

 Neste contexto, percebe-se a importância da corrosão e seus efeitos, 

ressaltando a necessidade crescente da atenção a este fenômeno e pesquisas 

relacionadas a ele. 

 

2.1.2 Corrosão pelo CO2 

 

 O CO2 dissolvido em água forma um ácido fraco, cuja primeira hidratação 

gera o ácido carbônico, H2CO3. As reações que regem o fenômeno químico de 

interação do ácido supracitado e o ferro são descritas pelas Equações 1, 2 e 3: 

 

  (reação anódica)                                                           (1)     

 (reação catódica)                                     (2) 

_______________________________ 

   (reação global)                           (3) 

 

 A cinética do processo corrosivo depende de variáveis que controlam a 

formação e estabilidade do filme gerado. No caso de aços, tal filme é denominado 

siderita (FeCO3), que poderá ser protetor ou não. As principais variáveis que 

influenciam na cinética de reação e estabilização do filme formado são: temperatura, 

pH, tipo de fluxo, presença de bicarbonatos, relação gás/óleo/água e velocidade 

(JAMBO; FOFANO, 2008). 

 A temperatura tem impacto significativo na corrosividade de sistemas com 

presença de CO2, face ao decréscimo de solubilidade da siderita, implicando em uma 

maior deposição de filme, e do próprio CO2. 

 O aumento do pH contribui para a polarização de reação catódica e tendência 

à precipitação de filme com consequente redução de velocidade da dissolução 

anódica. Já a ausência de fluxo turbulento contribui para minimização de processos 

erosivos e estabilização do filme, posto que a corrosão por CO2 é tipicamente 

corrosiva-erosiva (JAMBO; FOFANO, 2008). 
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2.1.3 Corrosão na Indústria do Petróleo 

 

A corrosão oxida a superfície de equipamentos em todas as etapas da 

produção de óleo e gás na indústria de petróleo. Das linhas de extração às 

plataformas de produção, da perfuração ao abandono do poço de produção, a 

corrosão é uma forte adversária para as altas tecnologias e pesquisas (SILVA, 

2007). 

Na indústria petrolífera, além da grande influência do oxigênio, deve-se 

destacar a água, o dióxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio como agentes 

atuantes no processo corrosivo. 

O oxigênio, o qual tem grande papel na corrosão, não está normalmente 

presente nas formações originais de produção, ele geralmente é introduzido no 

estágio de perfuração junto com fluidos ou lamas de perfuração. Água e o dióxido de 

carbono (CO2) produzidos ou injetados podem também causar corrosão severa nas 

linhas de produção. Os ácidos usados para reduzir formações causam danos em 

torno do poço, como por exemplo, a fragilização por hidrogênio causada pelo sulfeto 

de hidrogênio (H2S). Em conjunto a estas situações de corrosão, complicações em 

altas temperaturas, pressões e tensões que estão envolvidas na perfuração e na 

produção de petróleo, requerem uma atenção especial dos corrosionistas (SILVA, 

2007). 

Uma vez que se observa o contato de vários materiais metálicos distintos, a 

corrosão galvânica também merece destaque na indústria do petróleo. Segundo 

Jambo e Fofano (2008), neste tipo de corrosão ocorre o aparecimento de uma 

micropilha devido a diferença de potencial entre os materiais. O metal de maior 

potencial de corrosão irá doar elétrons, atuando como um agente redutor (porção 

anódica) enquanto o material de maior potencial de redução irá receber estes 

elétrons (porção catódica). Na Figura 01 pode ser observado um caso de corrosão 

galvânica resultante da fixação de partes de aço inoxidável AISI 304 com fixadores 

de aço-carbono. 
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Figura 01- Corrosão galvânica resultante da fixação de partes de aço inoxidável AISI 304 com 

                 fixadores de aço-carbono. 

 

 

Fonte: Gentil (2011). 

 

 O sulfeto de hidrogênio (H2S) em meio aquoso, se torna fonte de hidrogênio e 

muito corrosivo. Os produtos do processo de corrosão são sulfeto de ferro (FeSx) e 

hidrogênio. O hidrogênio produzido pode causar processos de fragilização de 

hidrogênio. Na Figura 02, é possível observar uma das formas de fragilização por 

hidrogênio em aço-carbono, o empolamento por hidrogênio, o qual causa bolhas na 

superfície do metal (SILVA, 2007). A Figura 03 destaca o rompimento de uma 

tubulação por ação corrosiva do H2S. 

 

Figura 02- Tubo de aço-carbono com empolamento por hidrogênio, ocasionado por sulfeto de 

                  hidrogênio (H2S), e água. 

 

 

Fonte: Silva (2007). 
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Figura 03- Tubo de forno rompido 

 

Fonte: Ferreira (2002). 

 

 Como o H2S, o gás carbônico é um gás extremamente ácido e se torna 

corrosivo em presença de água, pois ocorre a formação de ácido carbônico 

(H2CO3). A formação do produto de corrosão sobre a superfície sofre influência da 

composição do aço, do fluxo e das condições ambientais, como pH, temperatura, 

pressão, composição do eletrólito, existência de inibidores, dentre outros. A 

formação irregular da camada de corrosão e sua destruição localizada são os 

principais fatores que contribuem para a corrosão localizada por CO2. Camadas de 

corrosão protetoras são capazes de diminuir a taxa de corrosão inicial até três 

vezes, levando a taxa nula de corrosão com o passar do tempo. Na Figura 04 pode 

ser observado o aspecto da corrosão causada pelo CO2 em tubulações onde ocorre 

o movimento de fluidos (SILVA, 2007). 

 

Figura 04- Aspecto de danos causados por CO2 em tubulações onde ocorre o movimento de fluidos. 

 

 

Fonte: Gentil (2011). 

 

 Como já destacado, aspectos mecânicos também estão envolvidos na 

corrosão de materiais na indústria do petróleo. Pode-se destacar a corrosão-erosão, 
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a corrosão sob fadiga e a corrosão sob tensão. Na primeira, a ação abrasiva de 

partículas em altas velocidades causa a destruição das camadas superficiais 

protetoras, o que pode facilmente levar ao aparecimento de pequenas regiões 

anódicas em contato com grandes extensões catódicas, propiciando o processo de 

corrosão. Ocorre mais intensamente nas indústrias de petróleo, em 

estrangulamentos ou em desvios de fluxos como cotovelos das tubulações 

(BRONDEL et al., 1994). Na Figura 05 é possível observar um caso de corrosão 

erosão. 

 

Figura 05- Corrosão – erosão devida à velocidade alta e presença de sólidos em suspensão da 

                 solução de DEA. 

 

 

 

Fonte: Brondel (1994). 

 

A segunda é causada em um metal quando o mesmo é submetido a 

solicitações mecânicas cíclicas em meios corrosivos. Nos pontos de maior tensão, 

ocorre a danificação do filme protetor a corrosão permitindo que ocorra corrosão 

localizada. Eventualmente, isto pode conduzir a trincas as quais crescem pela ação 

conjunta dos esforços mecânicos e processos corrosivos como observado na Figura 

06 (SILVA, 2007). 
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Figura 06- Corrosão por fadiga em junta de expansão. 

 

Fonte: Gentil (2011). 

 

Já a terceira é definida pela corrosão acelerada por tensão aplicada ao metal. 

Este tipo de corrosão se inicia por um pite ou entalhe, onde ocorre a progressão de 

trincas geralmente intergranulares (BRONDEL et al., 1994). A Figura 07 demonstra 

um tubo de aço inox AISI 304 que apresenta fratura devido a corrosão sob tensão 

(GENTIL, 2011). 

 

Figura 07- Corrosão sob tensão fraturante em tubo de aço inox AISI 304. 

 

 

Fonte: Gentil (2011). 

 

2.2  TÉCNICAS ELETROQUÍMICAS APLICADAS À CORROSÃO 

 

2.2.1 Método Potenciocinético ou Potenciodinâmico 

 

Este método consiste em variar-se continuamente o potencial de eletrodo E e 

registrar-se a variação de corrente elétrica (Δi), que também varia de uma forma 

contínua. 
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O declive da reta de variação do potencial de eletrodo com o tempo 

representa a velocidade de varredura, expressa, por exemplo, em mV/min. Esta 

varredura de potencial é provido por uma unidade específica já contida no 

potenciostato ou então por uma unidade separada que se conecta ao potenciostato. 

É possível, em geral, programar a velocidade de varrimento dentro de uma ampla 

faixa de valores e armazenar os valores de Δi obtidos através de um programa de 

computador (WOLYNEC, 2003). 

 

2.2.1.1 Técnica Potenciocinética na Corrosão por Pite 

 

 A corrosão por pite é caracterizada por um ataque altamente localizado em 

metais que se encontram passivados, ocorrendo num dado meio, em potenciais de 

eletrodo iguais ou superiores a um determinado potencial, conhecido como potencial 

de pite (Ep). Esse potencial tem-se constituído num parâmetro básico na avaliação 

da resistência de um metal a esse tipo de ataque, bem como a dependência desse 

potencial para com as diversas variáveis do metal e do meio tem sido 

extensivamente utilizada na investigação do mecanismo dessa forma de corrosão 

localizada (WOLYNEC, 2003). 

 Na técnica potenciocinética efetua-se o levantamento da curva de polarização 

do metal dentro da solução de ensaio na direção anódica, a partir de um certo 

potencial e com uma velocidade de varredura padronizada. Quando se atinge o 

potencial de pite, ocorre um brusco aumento no valor da densidade de corrente, 

conforme Figura 8. 

 

Figura 8 - Curva de polarização típica obtida por técnica potenciodinâmica para determinação do 

               potencial de pite. 

 

Fonte: Wolynec (2003). 
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 O potencial de pite é normalmente considerado como sendo a intersecção da 

reta definida pela curva antes do aumento brusco da densidade de corrente com a 

reta definida pela curva após esse aumento (WOLYNEC, 2003). 

 

2.2.2 Extrapolação da Reta de Tafel 

 

Através da utilização das curvas de corrente-potencial pode-se medir a 

corrente característica a cada sobrepotencial aplicado a partir do potencial de 

corrosão. As curvas de Tafel são geradas à medida que a polarização catódica e/ou 

anódica avança. A extrapolação dos segmentos lineares das curvas anódica e 

catódica possibilita a obtenção da corrente de corrosão, verificada empiricamente 

pelas Equações 4 e 5 (MOURA, 2002). 

 

                                                                                                  (4) 

 

ou 

 

                                                                                                   (5) 

 

Onde: 

ΔE é a diferença entre um dado potencial e o potencial de corrosão; 

ba e bc são os declives de Tafel das retas de polarização das reações anódica e 

catódica; 

ia e ic são as densidades de corrente anódica e catódica; 

i* é a corrente de corrosão 

 

 O procedimento experimental básico consiste em uma varredura 

potenciodinâmica para um intervalo de potencial definido, em relação ao potencial 

de equilíbrio, a uma velocidade típica de varredura. A corrente de corrosão é 

determinada através da extrapolação das retas para o potencial de corrosão, 

conforme ilustrado na Figura 9 (MOURA, 2002). 
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Figura 9- Representação gráfica da lei de Tafel para determinação da corrente de corrosão e 

               potencial de corrosão. 

 

 

Fonte: Wolynec (2003). 

 

 

2.3 PREVENÇÃO ANTICORROSIVA 

 

2.3.1 Aspectos Gerais 

 

Pelo fato de ser quase impossível prevenir a corrosão, o controle da taxa de 

corrosão está se tornando a solução mais viável economicamente. Cada vez mais, 

pesquisadores estão envolvidos em estimar o custo da prevenção da corrosão e da 

vida útil dos equipamentos (BRONDEL et al., 1994). 

Os processos mais empregados para a prevenção da corrosão são a 

proteção catódica e anódica, os revestimentos e os inibidores de corrosão 

(MERÇON et al., 2004). 

A proteção catódica consiste em uma técnica que, baseada nos princípios da 

eletroquímica, transforma a estrutura metálica que se deseja proteger em uma pilha 

artificial, evitando, assim, que a estrutura se deteriore. Este tipo de proteção pode 

ser classificado como proteção catódica galvânica, também chamada de anodos 

galvânicos de sacrifício, em que a corrente de proteção catódica é fornecida pela 

diferença de potencial que existe entre o anodo galvânico e a estrutura metálica a 
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ser protegida (Figura 10), ou proteção catódica por corrente impressa ou forçada em 

que estruturas metálicas enterradas recebem a corrente de proteção de uma fonte 

externa de corrente, utilizando um conjunto dispersor de corrente no eletrólito, 

constituído por um leito de anodos inertes (MERÇON et al., 2004). 

 

Figura 10- Proteção catódica por anodo de zinco em casco de navio: (a) vista inferior do navio em 

                 dique seco; (b) fixação do anodo de zinco no casco do navio. 

 

 

Fonte: Merçon (2004). 

 

A proteção anódica baseia-se na formação de uma película protetora nos 

materiais metálicos por aplicação de corrente anódica externa, causando a 

passivação do metal (MERÇON et al., 2004). 

 O campo de aplicação de proteção anódica é na proteção anticorrosiva no 

armazenamento e processamento de fluidos muito agressivos. Neste caso utiliza-se 

material passivável e a proteção anódica visa manter a estabilidade da película 

passivante. Alguns exemplos de aplicações típicas de sistemas de proteção anódica 

são em tanques e instalações de ácido sulfúrico, digestores na fabricação de papel e 

celulose e em tanques e instalações na área de fertilizantes (NUNES, 2007). 

 Os revestimentos são aplicados sobre superfícies metálicas formando uma 

barreira entre a superfície e o meio corrosivo e, consequentemente, impedindo ou 

minimizando o processo de corrosão (MERÇON et al., 2004). Essa barreira pode ser 

natural ou artificial. 

 Nas indústrias químicas, petroquímicas, de papel e celulose, e outras onde há 

grandes estruturas metálicas para armazenagem tais como: reservatórios, tanques e 

diques, há o agravante de paradas para manutenções preventivas que são 

dispendiosas. Dessa forma, revestimentos com proposta de maior durabilidade, 
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tempo de cura abreviado e materiais compósitos ganham importância no setor de 

anticorrosivos (OLIVEIRA et al., 2012). 

 Os revestimentos podem ser metálico, orgânico e inorgânico e sua utilização 

como revestimento anticorrosivo dependerá de uma série de fatores tais como: 

natureza do meio corrosivo, temperatura, pressão, dureza do material e custo 

(Figura 09) (MAINIER, 2012). 

 Os revestimentos orgânicos representam atualmente um dos principais 

métodos de proteção anticorrosiva. Define-se pintura como toda composição 

aplicada em forma líquida ou pastosa, para formar um filme em superfícies metálicas 

ou não metálicas que, ao sofrer um posterior endurecimento, forma um revestimento 

sólido capaz de proteger os materiais contra os diversos meios corrosivos. As 

espessuras dos revestimentos sobre superfícies metálicas podem variar de 60 a 500 

μm, dependendo da uti izaç o e da agressividade do meio (NUNES, 1990). 

 

Figura 11- Tubos revestidos com tinta epóxi. 

 

 

Fonte: Mainier (2012). 

 

Os revestimentos inorgânicos consistem na formação de uma barreira 

constituída de óxidos e sais inorgânicos que impedem o contato do meio corrosivo 

com a superfície metálica. Os mais utilizados são: anodização, cromatização, 

oxidação, argamassas de cimento e vitrificação. Os revestimentos metálicos são 

obtidos por meio das reações eletroquímicas espontâneas (deposição sem corrente 

elétrica externa) e não-espontâneas (deposição com corrente elétrica). Geralmente, 

os revestimentos utilizados na proteção anticorrosiva são constituídos de películas 

metá icas (variando de 5 μm a 100 μm), aplicadas sobre o metal-base e sua seleção 

dependerá das características do meio corrosivo (Figura 12) (MAINIER, 2012). 
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Figura 12- Micrografia do revestimento de Ni-P sobre aço-carbono. 

 

 

Fonte: Mainier (2012). 

 

2.3.2 Controle da Corrosão na Indústria do Petróleo 

 

Segundo Ramanathan (1988), controlar a corrosão significa controlar a 

reação do metal com seu meio, de forma que as propriedades físicas e mecânicas 

do metal sejam preservadas durante seu tempo de vida útil. O controle verdadeiro 

da corrosão não significa apenas a aplicação de um revestimento de tinta sobre uma 

máquina ou equipamento antes deste ser entregue, mas inclui todas as medidas 

tomadas em cada etapa, desde o projeto até a fabricação, instalação e uso. 

Na indústria do petróleo, algumas técnicas anticorrosivas são aplicadas com o 

intuito de minimizar os efeitos negativos da corrosão: 

 

a) Aplicação de revestimentos protetores sobre a superfície 

 

Por definição revestimento é qualquer material relativamente fino, usualmente 

aplicado na forma líquida ou em pó, que após solidificar, é firmemente aderido à 

superfície a ser protegida, livrando-a do contato com o ambiente ao seu redor 

(RAMANATHAM, 1988). A aplicação de revestimentos internos em dutos, além do 

controle da corrosão, pode aumentar a capacidade de fluxo, por diminuir o atrito, 

reduzir a formação de depósitos e minimizar os riscos de contaminação dos 

produtos. 
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b) Proteção catódica 

 

Em operações de produção, a proteção catódica é usada para proteger a 

superfície de tubulações submersas ou enterradas, envoltórios de poços, estruturas 

marítimas ao longo da costa (offshore), etc. (BYARS, 1999). 

 

c) Proteção de corrosão por tratamento químico 

 

O termo tratamento químico é empregado em muitas atividades de operações 

em campos petrolíferos, desde os produtos químicos usados para limpar poços ou 

estimular a formação, até os produtos químicos utilizados diretamente ou 

indiretamente no controle da corrosão (MOURA, 2006). 

Pode-se destacar, em sistemas petrolíferos, o uso de inibidores formadores 

de filmes orgânicos, pelo seu uso mais comum. Estes inibidores são compostos 

orgânicos polares consistindo de moléculas que tem dupla polaridade, como por 

exemplo, a classe dos tensoativos. 

 

2.3.3 Inibidores de Corrosão 

 

 Inibidores de corrosão são geralmente, substâncias químicas ou misturas de 

substâncias químicas que quando adicionadas ao meio corrosivo, onde o metal se 

encontra, em quantidades adequadas são capazes de reduzir o processo corrosivo 

(ALENJETANO, 2003; SOUZA, 2005).   

 Os inibidores de corrosão podem ser classificados quanto a sua composição 

em orgânicos e inorgânicos ou de acordo com a reação que cada um controla no 

meio em estudo. Sendo assim eles podem ser classificados em anódicos, catódicos 

ou mistos, o qual se vale dos efeitos sinérgicos. Outra classificação seria quanto a 

natureza química do inibidor como de adsorção (JAMBO; FOFANO, 2008). 

 A classificação dos inibidores em orgânicos e inorgânicos é bastante óbvia, 

ou seja, são compostos orgânicos e inorgânicos, respectivamente, que atuam na 

inibição da corrosão em determinado meio. 

Os inibidores orgânicos atuam formando um filme protetor na interface metal-

meio corrosivo, cuja eficiência depende da qualidade do filme formado, o que torna 

de fundamental importância o conhecimento de propriedades físicas e químicas, 
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como também, o mecanismo de ação dos inibidores e a natureza do meio e do metal 

a ser protegido (WANDERLEY NETO et al., 2004). 

 Segundo Gentil (2011), os inibidores anódicos atuam diminuindo a 

intensidade das reações anódicas, ou seja, retardam ou impedem a reação do 

anodo por meio da formação de um filme adsorvido nas áreas anódicas. Este tipo de 

inibidor é caracterizado por ter a propriedade de deslocar a curva de polarização 

anódica para valores menores de densidade de corrente de corrosão em relação ao 

eletrodo polarizado na ausência do inibidor (Figura 13). 

 

Figura 13- Diagrama de polarização: ação de inibidor anódico (a) com inibidor e (b) sem inibidor. 

 

fonte: gentil (2011). 

 

 Inibidores catódicos atuam reduzindo a velocidade das reações catódicas, 

sendo as mais típicas a redução de oxigênio em pH básico e perto da neutralidade e 

reação de redução de hidrogênio em meio ácido. Esses tipos de inibidores 

precipitam nas regiões catódicas da superfície do metal, ou seja, deixam a superfície 

mais negativa aumentando a resistência à corrosão e diminuindo a velocidade de 

difusão de oxigênio, portanto, como o teor de oxigênio disponível no meio é menor a 

velocidade das reações de redução é diminuída (Figura 14) (GUEDES, 1996).  

A ação dos inibidores catódicos pode ser explicada por dois mecanismos, um 

deles é a formação de precipitados nas áreas catódicas, como no caso dos 

inibidores que formam compostos com cálcio ou magnésio que permitem a formação 

de óxidos na superfície do metal, que agem como uma barreira. O outro mecanismo 

é o emprego pelas substâncias que agem com sequestrantes de oxigênio. Estes 

compostos têm a capacidade de reagir com o oxigênio presente no meio. Este 
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mecanismo funciona através da remoção do oxigênio do sistema para minimizar a 

corrosão (SASTRI, 1998). 

 

Figura 14- Diagrama de polarização: ação de inibidor catódico (a) com inibidor e (b) sem inibidor. 

 

 

Fonte: Gentil (2011). 

 

2.3.3.1 Adsorção 

 

 A adsorção pode ser definida como o enriquecimento de um ou mais 

componentes numa camada interfacial (COULSON; RICHARDSON, 1982). É uma 

operação de transferência de massa, onde moléculas de uma fase fluida (gás, vapor 

ou líquido) interagem espontaneamente (sob ação de forças atrativas) com uma 

superfície (geralmente sólida). De acordo com a natureza das forças envolvidas, 

podem-se distinguir dois tipos de adsorção, a física e a química, denominadas de 

fisissorção e quimissorção, respectivamente (CAVALCANTE JR., 1998; 

LATOURRETE; POMBEIRO, 1991; RUTHVEN, 1984, 1991; GOMIDE, 1988). 

 Quando apenas forças de Van der Waals atuam na interação entre o 

adsorbato (espécie que se adsorve) e a superfície do adsorvente, a adsorção é 

classificada como física. Neste tipo de adsorção as moléculas encontram-se 

fracamente ligadas à superfície e a energia de interação apresenta o valor entálpico 

médio de 20 kJ.mol-1 (KANDEMIRLI; EBENSO et al., 1999; SCHWEINSBERG et al., 

1988). 

 A adsorção química resulta de uma interação mais intensa entre o adsorbato 

e o adsorvente. Tais interações são mais fortes e mais específicas do que as forças 
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de adsorção física. Neste tipo de adsorção, o valor entálpico médio varia entre 250 a 

500 kJ.mol-1, que pode ser justificado pelas interações iônica ou covalente que 

ocorrem entre as espécies envolvidas no processo (COULSON; RICHARDSON, 

1982). 

 Frequentemente mais de um mecanismo pode ser envolvido no processo de 

adsorção. Por exemplo, os grupos carregados do adsorbato podem sofrer interação 

química enquanto as moléculas restantes são adsorvidas por interações do tipo van 

der Waals (ATTWOOD; FLORENCE, 1985). 

 Uma vez que todos os processos de adsorção são exotérmicos, a quantidade 

de substância adsorvida na superfície decresce com o aumento da temperatura. Por 

outro lado, a uma temperatura constante, o teor de adsorção aumenta com a 

concentração do inibidor. A relação entre a quantidade adsorvida e a concentração 

do inibidor é conhecida como a isoterma de adsorção (ROSSI, 2007). 

 

2.3.3.1.1 Isotermas de Adsorção 

 

 Modelos de isotermas são representações matemáticas que fornecem uma 

relação entre a concentração na superfície do substrato e a pressão parcial (ou 

concentração da fase fluida), sob temperaturas específicas. De modo geral, a 

determinação experimental das isotermas é o primeiro passo que se dá no estudo 

de um novo sistema inibidor/metal. A informação obtida neste procedimento gera 

uma informação preliminar significativa para que se estabeleçam critérios que serão 

úteis no dimensionamento de equipamentos e processos de adsorção, onde se inclui 

a quantidade total do metal necessária para ser avaliado (BARD; FAULKNER, 

1980). 

 

a) Isoterma de Langmuir 

 

 Uma das facilidades de se usar a isoterma de adsorção de Langmuir está na 

utilização de apenas dois parâmetros, que relacionam a densidade superficial 

adsorvida à concentração total do soluto (tensoativo). A monocamada de tensoativo 

adsorvido pode ser considerada como uma simples malha bidimensional, na qual o 

número total de sítios representa o máximo de moléculas que podem ocupar a 

superfície. Todos os sítios possuem áreas iguais, as quais fornecem informações 
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diretas sobre o formato do arranjo, sob o qual as moléculas foram empacotadas e 

adsorvidas sobre a superfície (ROSEN, 1989). 

 Resumidamente, o desenvolvimento do modelo de Langmuir baseia-se nas 

seguintes suposições (COONEY, 1999; ATKINS, 1994; ROSEN, 1978): 

i) A adsorção ocorre em um número definido de sítios da superfície; 

ii) Cada sítio pode abrigar somente uma molécula (cobertura de monocamada); 

iii) A força de ligação (energia de adsorção) gerada, entre o adsorvente e o 

adsorbato é igual para todos os sítios; 

iv) Não existem forças de interação entre moléculas adsorvidas adjacentes, o 

que implica que a habilidade de uma molécula adsorver em um dado sítio é 

independente da ocupação dos sítios vizinhos. 

 

A isoterma de adsorção de Langmuir pode ser derivada a partir de 

considerações cinéticas, definida no equilíbrio dinâmico de adsorção e dessorção 

para sítios superficiais. A taxa de adsorção, kads, é proporcional à concentração de 

tensoativos na solução e à fração de sítios superficiais não ocupados por 

tensoativos. E a taxa de dessorção de tensoativos, kdes, é proporcional à fração de 

sítios superficiais ocupados por tensoativos, conhecido por θ.   

De acordo com Castellan (1986), é possível representar o processo de 

adsorção mediante uma equação química: 

 

A   +   S   ↔   AS                                                                                           (5) 

 

onde A é o adsorbato, S é uma posição vazia da superfície do sólido e AS 

representa a molécula de A adsorvida ou uma posição ocupada da superfície. A 

constante de equilíbrio pode ser escrita na forma: 

 

                                                             (6) 

 

onde xAS é a fração molar de posições ocupadas na superfície, xS é a fração molar 

das posições livres e C á a concentração do adsorbato. É mais comum usar o θ em 

lugar de xAS. Então xS = (1 – θ) e a equaç o 7 pode ser escrita como: 
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                                                                                                       (7) 

 

que é a expressão da isoterma de Langmuir; K é a constante de equilíbrio para a 

adsorç o. Reso vendo a equaç o para θ, obtemos: 

 

                                                                                                             (8) 

 

ou rearranjando a equação 8, chega-se a equação 9: 

 

                                                                                                     (9) 

 

 Quando KC << 1 a fraç o superficia  recoberta (θ) é proporciona  à 

concentração da solução e quando KC >>1, o θ aproxima-se de 1, o que implica 

completa cobertura superficial (ROBERTO, 2010). 

A Figura 15 mostra um esquema das etapas de adsorção de acordo com a 

concentração do adsorbato em solução. Em (a) tem-se que as primeiras adsorções 

são do tipo q ~ k C, pois 1- θ ~ 1. Na etapa intermediária θ é pequeno, mas não é 

desprezível. Tem uma terceira etapa, em (b), na qual deve ser considerado que θ 

não é desprezível (perto de 1). A cobertura total, esquematizada em (c), antes da 

formação de multicamadas, acontece quando θ>1. A melhor adequação de dados 

experimentais ao modelo de Langmuir é indicativa apenas das etapas (a) e (b) do 

esquema abaixo. 
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Figura 15- Representação esquemática da adsorção dos aditivos anticorrosivos sobre a superfície do 

                  aço. (a) Adsorção de monômeros a baixas concentrações; (b) Formação de hemimicelas a 

                 altas concentrações; (c) Formação de multicamada a concentrações bem superiores. 

 

 

Fonte: Moura (2006). 

 

2.3.3.1.2 Inibidores de Adsorção 

 

Inibidores de adsorção são inibidores que formam películas protetoras sobre 

as áreas anódicas e catódicas da superfície do metal (COELHO, 2005). Têm como 

função minimizar e até impedir as reações de dissolução do metal ou reações 

anódicas bem como as reações catódicas (ROBERTO, 2010). 

 Estes inibidores atuam como películas protetoras tanto nas regiões catódicas 

como nas regiões anódicas e, portanto são capazes de revestir toda a superfície do 

metal. Este comportamento pode ser identificado nas curvas de polarização, pois 

tanto nas curvas anódicas quanto nas catódicas são polarizadas quando 

comparadas à curva de polarização obtida na ausência do inibidor (GUEDES, 1996). 

 São, geralmente, compostos orgânicos com características polares, contendo 

nitrogênio, oxigênio ou enxofre. Como exemplo, podem-se citar as aminas, aldeídos, 

mercaptanas, compostos contendo enxofre e compostos acetilênicos (DOMINGOS, 

1989; CARDOSO, 2003). 

 As películas de proteção ocasionadas pelos inibidores de adsorção são 

afetadas por diversos fatores, tais como: velocidade do fluido, volume e 

concentração do inibidor, temperatura do sistema, tempo de contato entre o inibidor 

e a superfície metálica e a composição do fluido do sistema (ROBERTO, 2010). 
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2.3.3.2 Uso de Tensoativos no Combate à Corrosão 

 

Tensoativos são moléculas constituídas de pelo menos duas partes, uma que 

é solúvel em um fluido específico e uma que é insolúvel. Quando o fluido é a água, 

normalmente empregam-se os termos: parte hidrofílica (grupo de cabeça) que é a 

porção polar e possui afinidade por água e parte hidrofóbica ou lipofílica (cauda 

carbônica) que é a porção apolar e possui afinidade por óleo (HOLMBERG et al., 

2003; SCHRAMM, 2000; SWARUP; SCHOOF, 1993;). A Figura 16 mostra um 

desenho esquemático da molécula de tensoativo. 

 

Figura 16- Representação de uma molécula de tensoativo. 

 

 

Fonte: Moura (2006). 

 

Devido à presença da dupla carga, estas moléculas orgânicas polares têm 

propriedades tensoativas e tendem a adsorver em superfícies sólidas, formando 

uma barreira protetora (filme). 

A longa cauda da cadeia hidrocarbônica na molécula de inibidor possui 

afinidade por óleo, resultando na formação de um filme protetor óleo/inibidor nas 

superfícies metálicas em sistemas petrolíferos (ou sistemas contendo água de 

produção e traços de óleo) (Figura 17), ou seja, uma condição de superfície molhada 

por óleo é estabelecida. 
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Figura 17- Filme formado por óleo e inibidor 

 

 

Fonte: Moura (2006). 

 

As superfícies molhadas por óleo repelem a água, quebrando a célula de 

corrosão através do posicionamento efetivo de uma barreira entre o eletrólito e a 

superfície do metal. O filme de inibidor não é definitivo e deve ser reparado ou 

restabelecido de tempos em tempos. A habilidade de um inibidor manter um filme 

em um dado sistema, ou de reparar falhas (quebras ou anulação) no filme é 

conhecida como persistência do filme, que é uma medida de quanto tempo um 

filme inibidor irá permanecer intacto. Geralmente os inibidores usados em poços de 

óleo e gás têm boa persistência de filme e os tratamentos constantes não são 

frequentes. Alguns sistemas de gás (hidrocarbonetos secos ou líquidos) podem 

requerer a contínua injeção de um óleo inibidor (MOURA, 2006). 

A técnica de injeção de tensoativos sobre o óleo resulta em partição entre o 

óleo e a água, além da forte afinidade pela superfície do metal, formando um filme 

superficial de grupos alquil-orientados, os quais deslocam as moléculas de água da 

superfície metálica (BYARS, 1999). 

Muitos inibidores usados em aplicações de campos de petróleo são líquidos. 

Sua densidade varia de 7 a 12 lbs/gal (0,8 a 1,4 kg/L) dependendo da natureza 

química do inibidor, seu sistema solvente e sua aplicação. É muito comum 

considerar que os inibidores possuem 100% de moléculas formadoras de filmes, o 

que não é correto. Um galão de inibidor contém uma mistura de materiais (matéria 

ativa ou base do inibidor, aditivos e solventes), cuja formulação irá fornecer as 

propriedades químicas e físicas requeridas. A base do inibidor é composta de vários 

produtos químicos que irão formar filmes e têm propriedades específicas. Os aditivos 

são usados para auxiliar estas propriedades, para estabilizar a mistura e para 

prevenir a formação de emulsões. Muitas bases de inibidores são sólidas ou muito 

viscosas para manusear a 100% de matéria ativa, precisando ser diluídas em 
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solventes antes de serem solúveis ou dispersáveis em sistemas de óleo cru ou água 

(BYARS, 1999). 

A classificação mais comumente usada para tensoativos é feita por base na 

natureza do grupo hidrofílico. Classificam-se em iônicos (catiônicos e aniônicos), não 

iônicos e zwiteriônico, como pode ser visto na Figura 18 (HOLMBERG, 2003; 

HUNTER, 1992). 

 

Figura 18- Classificação dos tensoativos de acordo com a natureza iônica. 

 

 

Fonte: Moura (2006). 

 

a) Tensoativos iônicos  

 

Apresentam cargas elétricas na parte hidrofílica, ao se dissociarem em água, 

formando íons carregados negativamente (tensoativos aniônicos) ou positivamente 

(tensoativos catiônicos). Os tensoativos aniônicos mais conhecidos são os alquil 

alcanoatos (ou sabões) que são derivados de gorduras animais, ou óleos vegetais, 

por reações de saponificação, sendo até o momento os mais estudados e 

compreendidos com relação à sua estrutura e função. Na classe dos tensoativos 

catiônicos, destacam-se sais de amônio quaternários (solúveis tanto em meio ácido 

como em meio alcalino, proporcionando aumento de viscosidade e ação bactericida) 

e aminas de cadeias longas (utilizadas como óleos lubrificantes, como inibidores de 

corrosão em superfícies metálicas e como coletores de flotação na indústria de 

minérios) (ROSSI, 2007). 
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b) Tensoativos não-iônicos 

 

 Apresentam-se como moléculas não dissociadas em solução aquosa e sua 

solubilidade média se deve à presença de grupos hidroxi ou polioxietilênicos 

contidos na estrutura (ATTWOOD; FLORENCE, 1985). Apresentam vantagens sobre 

os tensoativos iônicos porque são compatíveis com outros tipos de tensoativos, e 

geralmente, suas propriedades são pouco afetadas pelo pH. Como exemplo 

destacam-se o nonifenol etoxilado, álcoois graxos etoxilados e o propilenoglicol 

etoxilado. 

 

c) Tensoativos zwiteriônicos  

 

Podem atuar tanto como aniônicos quanto como catiônicos, dependendo do 

pH da solução. A porção polar destes tensoativos é compreendida de betaínas ou 

imidazolinas. Segundo Holmberg et al. (2003) os tensoativos zwiteriônicos contém 

tanto carga aniônica quanto catiônica em condições normais. Na literatura eles são 

sempre referidos como tensoativos anfotéricos, mas este termo não é sempre 

correto e não pode ser utilizado como sinônimo de zwiteriônico. Um tensoativo 

anfotérico é aquele que, dependendo do pH, pode ser ou aniônico, ou catiônico, ou 

zwiteriônico. 

 

2.3.3.2.1 Adsorção de Tensoativos nas Interfaces 

 

 Segundo Tiberg e colaboradores (2000), a atividade superficial, incluindo o 

autoagrupamento, é a característica central das moléculas tensoativas. A adsorção 

de tensoativos em superfícies sólidas é de uso prático por facilitar a detergência, 

controlar a molhabilidade e penetração de soluções, estabilizar espumas e 

emulsões, coletar minerais em operações de flotação, recuperar petróleo, inibir a 

corrosão, etc., sendo, portanto, de grande importância. 

 A adsorção pode ser considerada como um processo de partição seletiva de 

espécies adsorbato para as interfaces, em preferência da fase volumétrica, e é o 

resultado de interações destas espécies com as espécies da superfície do sólido, ou 

seja, ela é uma operação de transferência de massa, onde moléculas de uma fase 

fluida (gás, vapor ou líquido) se concentram espontaneamente sobre uma superfície, 
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geralmente sólida (POMBEIRO, 1991; CAVALCANTE JR., 1998; LATOURRETTE; 

GOMIDE,1988; RUTHVEN, 1984, 1991). 

 Dois são os fatores primários que determinam o mecanismo de interação do 

tensoativo na superfície sólida, no que diz respeito ao processo de adsorção: a 

natureza da superfície e a hidrofobicidade do tensoativo. A Figura 19 ilustra de 

maneira simplificada esse processo interativo. 

 

Figura 19- Adsorção de tensoativos em superfícies apolares (a) e polares (b). 

 

 

Fonte: Roberto (2010). 

 

 Em estruturas apolares, os tensoativos se adsorvem com a parte hidrofóbica 

em contato com a superfície, ficando a parte hidrofílica em contato com a solução. 

Quando a superfície é polar, a adsorsão do tensoativo ocorre de maneira inversa ao 

supracitado. Estes tipos de interações estão de acordo com a teoria geral de 

interação de semelhantes. 

 Quando a concentração do tensoativo é elevada e existe uma forte atração da 

parte hidrofílica e a superfície (por exemplo, em tensoativos carregados interagindo 

com superfícies carregadas opostamente), é formada uma monocamada do 

tensoativo na superfície, com a cadeia carbônica voltada para o fluido, formando 

uma camada hidrofóbica que irá adsorver mais tensoativo, formando bicamadas 

(ROBERTO, 2010). 

 Caso a atração entre o grupo hidrofílico e a superfície for intermediária, então 

haverá a formação de micelas na superfície do sólido. Esta formação é explicada 

pelo fato de que a atração entre as cadeias carbônicas hidrofóbicas são maiores que 

a atração entre a cabeça polar e o sólido. A agregação de tensoativos em 

superfícies trata-se de um balanço da interação entre as partes hidrofílica e 

hidrofóbica do tensoativo e a superfície (ROBERTO, 2010). 
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A adsorção das moléculas tensoativas nas interfaces sólido-líquido depende 

de muitos fatores, tais como: a estrutura do tensoativo, a adição de eletrólitos, o pH, 

a temperatura e a natureza do adsorvente. A natureza da camada adsorvida 

determina a modificação superficial atingida e isto, em troca, depende dos 

mecanismos de adsorção e das condições prevalecentes durante e após a 

adsorção. 

 

a) Estrutura do tensoativo: para tensoativos iônicos, o aumento da cadeia 

hidrocarbônica eleva o percentual de adsorção do tensoativo. Para tensoativos não-

iônicos, a extensão da adsorção decresce com o aumento de cadeias 

polioxietilênicas, e cresce com o aumento de cadeias alquílicas (PARIA; KHILAR, 

2004; PETHICA, 1954). 

 

b) Adição de eletrólito: a adição de eletrólitos, como o NaCl por exemplo, acarreta 

em aumento da agressão ao metal, causando consequentemente, um aumento na 

adsorção de tensoativos iônicos de cargas elétricas similares à da superfície (devido 

à blindagem da interação eletrostática repulsiva) e um decréscimo na adsorção em 

superfície opostamente carregada. Para tensoativos não iônicos, a adsorção 

decresce devido à competição pelos sítios ativos, entre moléculas de água e de 

tensoativos, favorecida pela presença de íons no meio (PARIA; KHILAR, 2004; 

ROSSI, 2007). 

 

c) Efeito do pH: a elevação do pH do meio modifica as características de adsorção 

da superfície do adsorvente e eleva o grau de ionização do tensoativo. Para 

tensoativos em que a carga é independente do pH do meio, por exemplo, os que 

contêm grupos quaternários de amônio, a extensão da adsorção pode ser 

determinada pelo efeito do pH sobre a carga dos grupos na superfície do 

adsorvente. Para tensoativos não iônicos, a adsorção aumenta a baixos valores de 

pH, quando a superfície está negativamente carregada (PARIA; KHILAR, 2004; 

SOMASUNDARAN; FUERSTENAU, 1968). 

 

d) Efeito da temperatura: Segundo Attwood e Florence (1985), o aumento da 

temperatura geralmente causa uma ligeira diminuição na extensão da adsorção de 
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tensoativos iônicos. O efeito não é pronunciado e é insignificante se comparado aos 

efeitos dos eletrólitos e pH. 

 

e) Natureza do adsorvente: Das muitas propriedades de um adsorvente que afetam 

sua capacidade de adsorção para um dado soluto destacam-se: seu estado de 

subdivisão, porosidade e a natureza dos seus grupos de superfície. Embora uma 

exata predição do comportamento de um adsorvente requeira uma completa 

caracterização desta amostra em particular, juntamente com o conhecimento de seu 

pré-tratamento e das condições sobre a qual o processo de adsorção foi conduzido, 

é possível fazer generalizações sobre o comportamento da adsorção considerando a 

estrutura do adsorvente (ATTWOOD; FLORENCE, 1985). 

 

2.3.3.2.2 Tensoativos como Inibidores de Corrosão 

 

A utilização de tensoativos na inibição da corrosão ocorre através do 

mecanismo de adsorção. A eficiência deste processo está diretamente relacionada a 

eficiência da proteção ao material-alvo e consequente otimização da utilização do 

tensoativo como inibidor de processos corrosivos (MOURA, 2006). 

 Essa fácil adsorção em superfícies formando um filme interfacial e protegendo 

a superfície metálica de ataques corrosivos proporcionou o interesse de 

pesquisadores quanto a sua aplicação como inibidores de corrosão em superfície 

metálica em diferentes meios corrosivos. Este filme é formado na extensão da 

superfície a partir da saturação das moléculas tensoativas, caracterizado pela 

concentração micelar crítica (ROBERTO, 2010). 

Essa classe de substâncias, devido à sua natureza anfifílica, se adsorve nas 

interfaces ou superfícies, na forma de monômeros de moléculas orientadas (micelas 

diretas ou inversas), com consequente redução da tensão interfacial. Este fenômeno 

é responsável pela maioria das propriedades dos tensoativos e características 

estruturais das micelas (ATWOOD; FLORENCE, 1985). 

 As principais interações de adsorção de tensoativos em sólidos incluem 

processos de troca iônica, onde os contra-íons do substrato são substituídos por 

íons do tensoativo de carga similar, formando ligações entre as moléculas do 

adsorvente e do adsorbato (tensoativo) e interações de emparelhamento de íons, 

nas quais os íons do tensoativo são adsorvidos por sítios ativos opostamente 
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carregados, não ocupados por contra-íons. Outros mecanismos podem estar 

presentes, principalmente aqueles em que as forças de atração envolvidas são as 

de London. Neste contexto, os tensoativos, ao se adsorverem nas interfaces de 

superfícies sólidas ou nas interfaces de sistemas dispersos, se auto-organizam para 

minimizar interações intermoleculares (entre si), bem como com o meio, modificando 

desta forma, suas propriedades físico-químicas (FUERSTENAU; WAKAMTSU, 

1975). 

 Alguns fatores influenciam a adsorção de tensoativos em superfícies sólidas, 

entre estes se destacam a concentração, a estrutura da molécula, a natureza do 

adsorvente e condições experimentais (presença de eletrólito, variação de pH e 

temperatura). 

 

 Efeito da concentração 

 

 Em baixas concentrações, quando predominam tensoativos monoméricos 

sobre a superfície ativa do metal, a adsorção ocorre por interações entre o grupo 

polar do tensoativo monomérico e os sítios catódicos na superfície do metal, e a 

eficiência é muito baixa formando semi-micelas (WAKMASTSU et al., 1968). 

 Quando a concentração de tensoativo atinge a vizinhança da c.m.c. 

(concentração micelar crítica) a adsorção dos tensoativos é completada e aumenta 

rapidamente devido a formação de micelas e interações interhidrofóbicas, sendo a 

superfície coberta com moléculas de tensoativos. A cadeia hidrofóbica pode ser 

orientada em direção ao meio aquoso e pode também estar organizada 

horizontalmente para a superfície do sólido (SHALABY et al., 1999). 

 Na c.m.c., região de maior eficiência, há formação de uma camada protetora 

na superfície do metal (HAJJAJI et al., 1993). Nessa concentração, inicialmente, 

uma cobertura horizontal de tensoativos é formada sobre a superfície, deslocando 

moléculas de água e outros íons fracamente adsorvidos (EL-ACHOURI et al., 1995). 

Observa-se que o aumento da eficiência é pouco observado acima da c.m.c., 

permanecendo praticamente constante, sendo atribuído a uma mudança na 

orientação da molécula adsorvida na interface resultada por interações hidrofóbicas 

entre as cadeias (OSMAN et al., 1997). Nessa situação é provável que a molécula 

tensoativa se adsorva perpendicularmente à superfície como resultado de interações 

entre cadeias hidrofóbicas (HAJJAJI et al., 1993). 
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Após a formação micelar, camadas bimoleculares são formadas na interface 

eletrodo/solução, onde grupos polares, como o carboxílico, estabilizam a adsorção 

devido à troca eletrônica entre o oxigênio e a superfície metálica (FORLAND et al., 

1996). 

A Figura 20 representa um esquema da adsorção de tensoativo de acordo 

com a concentração. Medidas de tensão superficial determinam a c.m.c. 

 

Figura 20- Tensão superficial x concentração molar de tensoativo. 

 

Fonte: Buaszczyk (2009). 

 

 Estrutura da molécula 

 

 A adsorção é favorecida ou prejudicada de acordo com o tipo de cadeia 

hidrofóbica do tensoativo, dependendo das características destes.   

Para tensoativos iônicos, o aumento da cadeia hidrocarbônica eleva o 

percentual de adsorção do tensoativo. Para tensoativos não-iônicos, a extensão da 

adsorção decresce com o aumento de cadeias polioxietilênicas, e cresce com o 

aumento de cadeias alquílicas (PARIA; KHILAR, 2004). 

 

 Natureza do adsorvente 

 

 Algumas propriedades dos adsorventes têm importante influência na 

adsorção, tais como a porosidade e a natureza dos grupos na superfície. Em geral a 
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adsorção diminui com a presença de impurezas na composição do adsorvente 

(PARIA; KHILAR, 2004). 

 

 Condições experimentais 

 

 A adição de eletrólitos, como o NaCl por exemplo, acarreta em aumento da 

agressão ao metal, causando consequentemente, um aumento na adsorção de 

tensoativos iônicos de cargas elétricas similares à da superfície (devido à blindagem 

da interação eletrostática repulsiva) e um decréscimo na adsorção em superfície 

opostamente carregada. Para tensoativos não iônicos, a adsorção decresce devido 

à competição pelos sítios ativos, entre moléculas de água e de tensoativos, 

favorecida pela presença de íons no meio (PARIA; KHILAR, 2004). 

 A elevação do pH do meio modifica as características de adsorção da 

superfície do adsorvente e eleva o grau de ionização do tensoativo. Para tensoativos 

em que a carga é independente do pH do meio, por exemplo, os que contêm grupo 

quaternário de amônio, a extensão da adsorção pode ser determinada pelo efeito do 

pH sobre a carga dos grupos na superfície do adsorvente. Para tensoativos não 

iônicos, a adsorção aumenta a baixos valores de pH, quando a superfície está 

negativamente carregada (PARIA; KHILAR, 2004). 

 O aumento da temperatura causa decréscimos na adsorção de tensoativos 

iônicos, que é consideravelmente menor quando comparado aos efeitos provocados 

por eletrólitos ou por variações de pH. O efeito é mais pronunciado em tensoativos 

não iônicos. Para tensoativos não iônicos polioxietilênicos, a adsorção cresce com a 

temperatura, devido ao decréscimo da hidratação das cadeias polioxietilênicas 

(PARIA; KHILAR, 2004). 

 Além dos fatores que influenciam a adsorção dos tensoativos em superfícies 

sólidas e consequente influência na eficiência destes como inibidores de corrosão, 

destaca-se também como fator de influência nesta utilização o tipo de sistema com 

tensoativo usado. Sistemas microemulsionados têm se mostrado mais eficientes na 

inibição à corrosão, isto porque, entre outras características, este tipo de sistema 

apresenta maior estabilidade e elevada resistência à sedimentação quando 

comparados a sistemas com tensoativo livre proporcionando maior uniformidade na 

adsorção ao material adsorvente. 
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2.3.3.2.3 Sistemas Microemulsionados 

 

 Microemulsões são sistemas macroscopicamente homogêneos, dispersos, 

termodinamicamente estáveis, transparentes ou translúcidos, monofásicos e 

opticamente isotrópicos, formados a partir de uma aparente solubilização de dois 

líquidos imiscíveis (água e óleo) na presença de um tensoativo e, se necessário, um 

cotensoativo (ROBB, 1982). 

Os sistemas microemulsionados (SME), em função da sua composição 

química, apresenta uma grande diversidade estrutural e é constituído de 

microgotículas dispersas e dinâmicas, que possuem diâmetro variando entre 5 - 100 

nm. Apresenta uma camada mononuclear de moléculas anfifílicas que envolve as 

microgotículas como uma membrana (RILEY, 1948; FRIEND, 1949;  BOWCOTT; 

SCHULMAN, 1955; LINDMAN e STILBS, 1987; BHARGAVA et al., 1987; 

LANGEVIN, 1988; CONSTATINIDES, 1995; MOULIK; PAUL, 1998; PAUL; MOULIK, 

2001; CRUZ; UCKUN, 2001; SINTOV; SHAPIRO, 2004; ROSSI, 2007). Semelhante 

às emulsões, as microemulsões podem ser do tipo óleo em água (O/A), onde o 

sistema é rico em água e as microgotículas são ditas diretas (Figura 21. a) ou do tipo 

água em óleo (A/O), onde o sistema é rico em óleo e as microgotículas são ditas 

inversas (Figura 21. b). Em cada caso, as moléculas dos tensoativos se comportam 

de forma que as cabeças polares estejam voltadas para a fase aquosa, e suas 

caudas apolares para a fase óleo (FRIBERG;  BOTHOREL, 1988; OLIVEIRA et al., 

2004; ROSSI, 2007). 

 

Figura 21. Estrutura de uma microgotícula (a) direta e (b) inversa. 

 

 

Fonte: Rossi (2007). 
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2.3.3.2.3.1. Diagramas de fases de microemulsões 

 

 O diagrama de fases descreve em que condição experimental é possível 

obter microemulsões, delimitando as regiões de transição. Classificam-se em 

ternários, quaternários e pseudoternários. 

 

a) Diagramas Ternários 

 

 É a melhor representação para sistemas que contêm apenas três 

constituintes (tensoativo, fase aquosa e fase oleosa). Neste diagrama, cada um dos 

constituintes ocupa um dos vértices de um triângulo equilátero, conforme ilustrado 

na Figura 22. 

 

Figura 22- Representação de um diagrama ternário. 

 

 

Fonte: Rossi (2007). 

 

b) Diagramas Quaternários 

 

 Este tipo de diagrama (Figura 23) é utilizado quando o sistema é constituído 

por quatro constituintes (tensoativo, cotensoativo, fase aquosa e fase oleosa). Sua 

representação se dar tridimensionalmente, através de um tetraedro, onde cada 

vértice indica um dos constituintes puro. Diagramas pseudoternários são alternativas 

à complexidade de construção, visualização e interpretação dos diagramas 

quaternários.  
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Figura 23- Representação de um diagrama quaternário. 

 

 

Fonte: Rossi (2007). 

 

c) Diagramas Pseudoternários 

 

O diagrama pseudoternário (Figura 24) apesar de ser formado por um sistema 

de quatro constituintes tem características de um diagrama ternário, pois um dos 

vértices do triângulo representa uma relação constante de dois constituintes, 

geralmente uma razão cotensoativo/tensoativo (C/T). 

 

Figura 24- Representação de um diagrama pseudoternário. 

 

 

Fonte: Rossi (2007). 

 

Os diagramas pseudoternários possuem várias zonas no interior da região de 

microemulsão. A Figura 25 apresenta as diferentes zonas encontradas num sistema 

microemu sionado monofásico. A regi o “A” representa microemu s o do tipo ó eo 

em água, pois há predominância da fase aquosa, na regi o “B” ocorre o inverso, há 

predominância da fase oleosa representando microemulsão do tipo água em óleo, a 

regi o “C” indica quantidades iguais de ó eo e água formando um mode o estrutura  
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de camadas bicontínuas, e fina mente a regi o “D” que é rica em tensoativo indica 

estrutura lamelar (ROBERTO, 2010). 

 

Figura 25- Representação das estruturas de microemulsão num diagrama pseudoternário. 

 

 

Fonte: Roberto (2010). 

 

2.3.3.2.3.2 Classificação de Winsor 

 

 Winsor observou que as microemulsões podem formar sistemas multifásicos 

através do equilíbrio com outras fases aquosas ou orgânicas. Com isto ele propôs 

quatro classificações para estes sistemas (Figura 26): 

 

a) Winsor I (WI): quando a fase microemulsionada está em equilíbrio com uma fase 

oleosa em excesso, sendo também descrita como uma microemulsão do tipo A/O; 

 

b) Winsor II (WII): quando a fase microemulsionada está em equilíbrio com uma 

fase aquosa em excesso, sendo também descrita como uma microemulsão do tipo 

O/A; 

 

c) Winsor III (WIII): quando a fase microemulsionada está em equilíbrio com uma 

fase aquosa e oleosa ao mesmo tempo, sendo também descrita como uma 

microemulsão do tipo bicontínua; 

 

d) Winsor IV (WIV): constituído por uma única fase de microemulsão, sendo 

monofásico em escala macroscópica. 
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Figura 26- Classificação de fases de Winsor. 

 

 

Fonte: Rossi (2007). 

 

2.3.3.2.3.3 Influência no comportamento das microemulsões 

 

 Geralmente, para formar uma microemulsão três constituintes são 

necessários: um solvente polar estruturado, um solvente apolar e um tensoativo. 

Como as microemulsões somente ocorrem sob certas condições, é necessário 

entender a influência que alguns fatores exercem sobre suas propriedades (ROSSI, 

2007). 

 

a) Natureza do tensoativo 

 

A escolha do tensoativo adequado a um sistema microemulsionado pode ser feita 

através das características de hidrofilicidade do tensoativo. Para obtenção de 

sistemas microemulsionados do tipo água em óleo (A/O) deve-se utilizar um 

tensoativo com caráter mais hidrofóbico, e um mais hidrofílico para microemulsão do 

tipo óleo em água (O/A) (CAPEK, 2004). 

 

b) Natureza do cotensoativo 

 

O cotensoativo é utilizado para reduzir as tensões coulombianas existentes entre as 

cabeças polares dos tensoativos, ajudando a estabilizar o sistema. Geralmente é um 

álcool e deve ser parcialmente solúvel em água e em óleo. O efeito do comprimento 

da cadeia carbônica de álcoois alifáticos nas regiões de microemulsão é bastante 

significativo. Quanto maior a cadeia do álcool, menor a região de microemulsão 

(Figura 27). (BARROS NETO, 1996; LEITE, 1995). 
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Figura 27- Influência do cotensoativo na formação de microemulsões (a) n-butanol, (b) n-hexanol e 

                 (c) n-octanol. 

 

 

Fonte: Roberto (2010). 

 

 

c) Salinidade 

 

O aumento da salinidade promove redução das interações eletrostáticas das 

cabeças polares dos tensoativos, consequentemente diminuem a afinidade da 

região polar do tensoativo com a fase aquosa, aumentando a solubilização da fase 

orgânica, implicando em um aumento da região de microemulsão. Percebe-se que a 

influência salina é mais considerável em tensoativos iônicos, sendo de pouca 

relevância em sistemas com tensoativos não-iônicos. 

 

d) Temperatura 

 

A temperatura modifica as propriedades do filme de tensoativo, resultando em 

mudanças estruturais. Para tensoativos iônicos o aumento da temperatura ocasiona 

uma maior solubilidade do tensoativo, elevando a solubilidade da água na 

microemu s o, conduzindo a uma transiç o WII→WIII→WI. Para tensoativos n o-

iônicos, a baixas temperaturas, gotículas de óleo na microemulsão são formadas 

(WI), enquanto que um aumento na temperatura conduz a uma gradual formação de 

uma fase bicontínua (WIII) que, a temperatura mais elevadas, transforma-se em uma 

microemulsão com gotículas de água (Winsor II) (BARROS NETO, 1996; 

WENNERSTRÖM et al., 1997). 
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e) Natureza do óleo 

 

Alcanos de cadeia curta associam-se mais fortemente aos tensoativos do que os 

alcanos de cadeia longa. Portanto, o aumento da cadeia do hidrocarboneto provoca 

uma diminuição da região de microemulsão (ROBERTO, 2010). 

 

f) Razão C/T 

 

O aumento da razão C/T é um fator fundamental para o aumento da solubilização do 

sistema. Quando se aumenta a razão C/T há uma diminuição na região de WIV, 

enquanto que a diminuição da razão C/T aumenta região de WIV (em alguns casos 

com precipitação do tensoativo - WIV+S) e a viscosidade do sistema (RAMOS, 

1996). 

 

2.4 ESTADO DA ARTE 

 

Este tópico relata resultados de um estudo bibliográfico realizado, destacando 

pontos principais que foram de relevância para o desenvolvimento da pesquisa. 

BOUHRIRA e colaboradores (2014) apresentaram resultados de polarização 

potenciodinâmica e investigação de impedância na inibição da corrosão do aço A106 

em solução 3,0% de NaCl, através da utilização do bis di-n-butílico (tiofeno-2-

carboxilato-O,O’) de estanho (IV), usando-se um eletrodo rotativo. Estes estudos 

mostraram que se trata de um tipo misto de inibidor e a sua eficiência aumenta com 

o aumento da concentração e diminui com o aumento da temperatura da solução. 

Verificou-se que a eficiência máxima de inibição foi de aproximadamente 78% a uma 

concentração de 10-2M do inibidor, na temperatura de 25oC. O processo de inibição 

foi atribuído à formação de um filme adsorvido na superfície do metal que se 

mostrou aplicável à equação de Langmuir, após obtenção das isotermas de 

adsorção, indicando adsorção do tipo física.  A eficácia do inibidor de corrosão 

depende de propriedades tais como a energia orbital molecular mais alto ocupado, a 

energia do orbital molecular mais baixo desocupado e gap de energia, que foram 

calculados. Todos os cálculos foram realizados pela teoria da densidade funcional, 

utilizando o software suíte Gaussian03W.  
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Os efeitos inibitórios na corrosão do aço-carbono de um novo composto 

sintetizado, o 5,5 '- ((1Z, 1'Z) - (1,4-fenilenobis (metanililidena)) bis (azanililidena))-

bis-(1,3,4-tiadiazol-2-tiol) (PBB), em HCl 1,0 M foram investigados em diferentes 

temperaturas usando potencial de circuito aberto (OCP), polarização 

potenciodinâmica (PDP) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), por 

AL-ALMIERY et al. (2014) . Os resultados mostraram que o PBB inibiu a corrosão do 

aço, em solução ácida e indicou que as eficiências de inibição aumentram com o 

aumento da concentração do inibidor, apresentando, para a temperatura de 30°C, 

valores de 68,34; 90,05; 92,36; 92,56 e 95,12%, respectivamente para 

concentrrações de 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5mM de inibidor. Entretanto a eficiência 

inibitória diminuiu proporcionalmente com a temperatura, apresentando, para 

0,5mM, valores de 95,12; 89,94; 86,00 e 82,00%, respectivamente para 

temperaturas de 30, 40, 50 e 60°C. Mudanças nos parâmetros de impedância 

sugeriram a adsorção de PBB sobre a superfície do aço, que conduz à formação de 

películas protetoras. 

Al-Amiery (2014), investigou a eficiência da base de Schiff que é derivada de 

4-aminoantipirina, ou seja, 2 - (1,5-dimetil-4-(2-metilbenzilideno) amino)-2-fenil-1H-

pirazol-3 (2H)-ilideno hidrazinacarbotioamida como um inibidor de corrosão do aço 

carbono em 1,0 M H2SO4. Este estudo foi realizado por espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIS), polarização potenciodinâmica (PD) e freqüência de 

modulação eletroquímica (EFM), além da isoterma de adsorção, parâmetros 

cinéticos de corrosão e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados 

mostraram que este inibidor comportou-se como um bom inibidor de corrosão, 

mesmo a baixas concentrações, com um rendimento médio de 93%. Os resultados 

mostraram que as eficiências de inibição aumentram com o aumento da 

concentração do inibidor, apresentando, para a temperatura de 30°C, valores de 

24,74; 74,06; 85,49; 89,43 e 92,83%, respectivamente para concentrrações de 0,05; 

0,10; 0,15; 0,20 e 0,25 mM de inibidor. Entretanto a eficiência inibitória teve uma 

tendência de redução com a temperatura, apresentando, para 0,25mM, valores de 

92,83; 91,84; 93,34 e 72,70%, respectivamente para temperaturas de 30, 40, 50 e 

60°C. Uma técnica de polarização e de EIA foram testadas para diferentes 

concentrações e temperaturas para revelar que este composto é adsorvido sobre o 

aço, por conseguinte, bloqueando os sítios ativos, e a adsorção segue o modelo de 

isoterma de adsorção de Langmuir. A excelente eficácia de inibição do 2-(1,5-
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dimetil-4-(2-metilbenzilideno)amino)-2-fenil-1H-pirazol-3(2H)-olidene) hidrazinacarbo-

tioamida também foi verificada por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 OUICI e colaboradores (2013) sintetizaram e investigaram o desempenho do 

5-(2-hidroxifenil)-1,2,4- triazol-3-tiona (5-HTT) como inibidor de corrosão de aço com 

baixo teor de carbono em meio HCl a 5%, através de ensaios de imersão para 

medidas de perda de massa e medições eletroquímicas (espectroscopia de 

impedância eletroquímica, polarização potenciodinâmica e polarização linear). As 

medições de polarização revelaram que o inibidor investigado é de tipo misto, e que 

inibe a corrosão do aço ao bloquear o local ativo do metal. Mudanças nos 

parâmetros de impedância foram indicativas de adsorção de 5-HTT na superfície do 

metal, conduzindo à formação de filme protetor. O grau de cobertura do aço pelo 

inibidor foi determinado por meio de medições de perda de massa, e verificou-se 

que a adsorção na superfície do aço obedece à isoterma de adsorção de Langmuir. 

Também foi avaliado o efeito da temperatura sobre o fenômeno corrosivo, 

adicionando-se 5x10-4 M do inibidor numa gama de temperaturas de 30o, 40o e 60oC. 

As eficiências inibitórias variaram de acordo com a temperatura e a concentração de 

inibidor, onde a 30ºC observou-se valores de 63,10; 86,36; 92,90; 95,82 e 96,73% 

para concentrações respectivas de 1x10-4; 2x10-4; 3x10-4; 4x10-4 e 1x10-4. Para as 

mesmas concentrações, porém às temperaturas de 40 e 50ºC, observaram-se 

inibições respectivas de 56,81; 85,85; 90,57; 91,21 e 94,75% para a primeira 

temperatura e 31,17; 75,05; 86,29; 87,77 e 91,45% para a segunda temperatura.  

 Umoren e colaboradores (2013) verificaram a eficiência inibitória da quitosana 

na corrosão do aço carbono em meio ácido (HCl 0,1 M). A investigação do 

fenômeno foi realizada por gravimetria (ensaio de perda de massa), polarização 

potenciodinâmica, espectroscopia de impedância eletroquímica, microscopia 

eletrônica de varredura e análise de UV-visível. Foi verificado que a inibição 

aumenta ligeiramente com o aumento da concentração do polímero inibidor. Além 

disso, também foi analisada a influência da temperatura no processo, em uma 

concentração de 4x10-6M do inibidor polimérico. Observou-se que eficiência 

aumentou com o aumento da temperatura até 96% a 60oC e , em seguida, cai para 

93% a 70oC. As curvas de polarização indicaram que a quitosana atuou como um 

inibidor misto, afetando reações parciais catódicas e anódicas. Os resultados de 

impedância indicaram que a quitosana foi adsorvida na região metal / interface de 

solução. A adsorção da quitosana está de acordo com o modelo de isoterma de 
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Langmuir. Considerando a eficiência da proteção do aço com a temperatura, 

indicou-se que o mecanismo de adsorção proposto é do tipo químico. Parâmetros 

cinéticos e termodinâmicos calculados corroboraram com o mecanismo proposto. 

 Mistry e colaboradores (2011) avaliaram o efeito inibitório de derivados de 

ureia na corrosão de aço leve em HCl 1 N. As substâncias usadas como aditivos 

inibitórios foram 1-(4-ciclohexil amino)-6-(3,4-dimetoxi fenil etil amino)-(1,3,5-triazin-

2-il)-3-p-toliurea (4-CADT) e o 1-(4-clorofenil)-3-(4-(ciclohexil amino)-6-(3,4-dimetoxi 

fenil etil amino)-1,3,5-triazin-2-il) ureia (4-CCADT). Através do estudo de perda de 

massa, polarização potenciodinâmica, polarização linear, espectroscopia de 

impedância eletroquímica, e microscopia eletrônica de varredura foi constatada a 

eficácia dos inibidores testados, que aumentou com o aumento da concentração do 

inibidor. A eficiência inibitória do CADT variou de 89,44% (para uma concentração 

de 25 ppm) a 96,34% (para uma concentração de 1000 ppm). Para o CCADT 

observou-se uma variação de 90,09% a 97,51% para respectivas concentrações de 

25 e 1000 ppm. Os experimentos apontaram para uma classificação mista dos 

inibidores. As microscopias indicaram a formação de um filme sobre a superfície do 

aço, onde a adsorção destes à superfície da liga metálica ocorreu através de centros 

ativos nas moléculas.  

Li e colaboradores (2014) estudaram o efeito sinérgico de ácido sulfídrico, 

dióxido de carbono, gás oxigênio e cloretos na corrosão de poços de petróleo. 

Através de seus estudos foi desenvolvido o inibidor denominado YC-JTHSJ. O 

inibidor foi adicionado a poços através de dosadores intermitentes em uma 

frequência de 15 dias a uma concentração de 70 ppm e a taxa de corrosão foi 

determinada pela medição de ferro total presente no poço a cada 3 e 7 dias durante 

um intervalo de 3 a 6 meses. Os testes indicaram uma redução na corrosão de 

87,04% e o teor médio de ferro no poço de petróleo caiu mais de 85 % quando 80 

ppm de YC-JTHSJ foram adicionados. Este resultado mostrou que a aplicação deste 

inibidor pode reduzir a taxa de corrosão do poço, minimizando o quantitativo de 

manutenções de correção, a substituição de tubos e hastes de bombeio e, portanto, 

implicando em redução de custos.  

NAM e colaboradores (2014) investigaram a ação anticorrosiva do 

Praseodímio 4-hidroxicinamato (Pr(4OHCin)3) em solução salina (0,01M de NaCl) 

em atmosfera naturalmente arejada e saturada de CO2, no estudo aço-carbono.  O 

estudo foi realizado à temperatura ambiente. Foram realizados estudos de 
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polarização potenciodinâmica e impedância eletroquímica. As superfícies foram 

observadas por microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de 

fluorescência de raios-X, após ensaios de 20h de imersão. Foi observado que a 

eficiência de inibição foi maior em atmosferas saturadas de CO2. Os resultados 

sugerem que a ação do inibidor em atmosfera naturalmente arejada pode ser 

atribuída à formação de uma película de proteção contínua. Em atmosfera saturada 

com dióxido de carbono, a ação inibitória foi predominantemente por causa da 

formação de depósitos de inibidores nos locais ativos de corrosão eletroquímica, 

com a deposição seletiva de compostos à base de inibidores sobre a superfície do 

aço, em adição a uma película de superfície mais fina em maior parte da superfície 

do material. Para atmosfera arejada naturalmente observou-se uma eficiência 

inibitória de 84,1; 38,1; e 7,9%, para concentrações, respectivas, do inibidor de 0,63; 

0,16 e 0,02 mM. Na atmosfera saturada com CO2, observaram-se inibições de 93,9; 

88,6; e 76,1% para as mesmas concentrações respectivas supracitadas. 

 Zhang e colaboradores (2013) investigaram através de simulações de 

dinâmica molecular e cálculos de química quântica o desempenho de inibição de 

dois compostos de imidazolina, o 1-(2-tioureaetil)-2-alquil-imidazolina (TAI) e o 

cloreto de metileno-1-(2,3-dihidroxilpropil)-1-(2-tioureaetil)-fosfato de 2-alquil-

imidazolina de sódio (PIAT), para o aço Q235 em água salgada saturada com CO2, 

em temperaturas de 25ºC e 45ºC. A solução salina foi preparada a partir da mistura 

de Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, SO4
2- e CO3

2-, nas concentrações de 1,086; 0,224; 0,359; 

9,378; 17,002; 0,290 e 0,089 g/L, respectivamente, em água bidestilada. Os 

resultados foram verificados experimentalmente por ensaios de perda de massa, 

curvas de polarização, espectroscopia de impedância eletroquímica e técnicas de 

análise de superfície. Os resultados da observação da superfície morfológica indicou 

que os inibidores estudados formaram um filme sobre a superfície do aço. Os 

resultados teóricos sugerem que o heteroátomo do anel imidazolina dos compostos 

são os sítios ativos da adsorção destes na liga metálica e a estabilidade da adsorção 

é maior no TAI do que no PIAT. Os resultados experimentais mostram um bom 

desempenho inibidor de ambos os compostos, com uma elevada eficiência de 

inibição, chegando a 96,2% para uma concentração de 30mg/L de TAI e 95,8% para 

a mesma concentração de TAIP, ambos à 25ºC. Para 45ºC, observou-se uma 

inibição máxima de 95,0% para o TAI e 94,8% para o TAIP, ambos em 

concentrações de 30 mg/L. A atuação dos inibidores se classificou como tipo misto.  
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 Abbasov e colaboradores (2013) estudaram a influência da concentração de 

novos tensoativos à base de óleo de milho na resistência à corrosão do aço carbono 

em solução salina (1% de NaCl) saturada de CO2, a pressão de 0,9 bar, em 

diferentes temperaturas (20o a 50oC). Foram sintetizados cinco tipos de tensoativos 

para aplicação nos experimentos, com a seguinte composição: [R-CH-(OSO3X)-

COOX] (onde X=Na, K, NH4, NHCH2CH2–OH ou N–(CH2–CH2–OH)2). Para o 

desenvolvimento da pesquisa foram realizados ensaios de perda de massa, 

obtenção da taxa de corrosão através da resistência de polarização linear e 

extrapolação de Tafel. Observou-se a tendência de aumento da eficiência de 

inibição com o aumento da concentração de tensoativo aplicado. O processo de 

inibição foi atribuído à formação de uma película adsorvida na área superficial do 

metal, que a protege contra o agente corrosivo. A atividade superficial das soluções 

de tensoativos sintetizados foi determinada através de medições da tensão 

superficial, a 25oC. Observou-se que a adsorção dos inibidores obedeceu ao modelo 

de isoterma de Langmuir. Os estudos foram indicativos de quimiossorção. Técnicas 

de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e energia dispersiva de fluorescência 

de raios-X confirmaram a existência de um filme adsorvido na superfície do eletrodo. 

A eficiência de inibição dos tensoativos cresceu na seguinte ordem de substituintes 

X: (K < Na < NH4 < NHCH2CH2–OH < N–(CH2–CH2–OH)2). Foi constatado que a 

eficácia de inibição aumentou ligeiramente com o aumento da temperatura e os 

melhores resultados de eficiência inibitória, para temperatura de 50ºC, foram 98,9; 

98,9; 98,8; 98,7; e 97,5%, respectiamente para os aditivos N–(CH2–CH2–OH)2; 

NHCH2CH2–OH; NH4; Na; e K. 

 Pandarinathan e colaboradores (2013) investigou a atividade inibitória de 

quatro aditivos, a 30oC, em solução de NaCl 3%, saturada de CO2, na presença de 

particulados de sílica (areia). O material usado nos ensaios foi o aço-carbono. A 

avaliação da adsorção dos inibidores de corrosão foi realizada por espectroscopia 

de UV-visível e as correntes de corrosão foram obtidas por ensaios de polarização 

potenciodinâmica. Os inibidores usados foram (I) Cloreto de monohidrato de 

cetilpiridina; (II) Cloreto de hidrato de 1-dodecilpiridina; (III) 2-mercaptopirimidina; e 

(IV) Tiobenzamida. A eficiência de inibição à corrosão dos aditivos é afetada por 

suas afinidades com o depósito de areia e a seqüência de afinidade dos inibidores 

estudados com os particulados foi: I > II > IV ≈ III, que é inversa a seqüência de 

inibição, uma vez que a taxa de corrosão aumenta com o aumento de depósito de 
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particulados sólidos na superfície do metal. Os valores das eficiências inibitórias 

foram, respectivamente, 97,4; 95,3; 55,8; e 6,2% para os aditivos (III); (IV); (II); e (I).  

Ensaios de adsorção na presença da sílica mostraram que a natureza química dos 

inibidores de corrosão influenciou sua tendência a adsorver preferencialmente a um 

depósito de areia. Ambos os inibidores tipo tensoativo catiônico (I e II) se 

adsorveram bem em areia de sílica devido às interações atrativas dos grupos 

alquílicos à sílica em condições saturadas de CO2. Por outro lado, os inibidores que 

continham S (III e IV) se adsorveram em menor grau à areia. 

 A inibição da corrosão de um derivado de amido-imidazolina (AI) em aço API 

5L X52 em atmosfera saturada com CO2 e solução de NaCl 3% (em massa) foi 

investigada através de técnicas eletroquímicas (espectroscopia de impedância 

eletroquímica e espectroscopia de varredura potenciodinâmica) por HeydarI e Javidi 

(2012). O estudo foi realizado à temperatura ambiente (25oC) e pH 4. Também foi 

verificada a influência de íons iodeto no processo, através do acréscimo de iodeto de 

potássio à solução. Observou-se que a eficiência aumentou com o aumento da 

concentração do inibidor e que a presença do iodeto propiciou uma elevação na 

eficiência de inibição do produto. As concentrações, em mg/L, dos aditivos testados 

foram: 25; 50; 75; 100 e 150 de AI; e 50  de AI + 2000 de KI; 75 de AI + 2000 de KI; 

100 de AI + 2000 de KI. Estes aditivos apresentaram as seguintes eficiências de 

inibição, em %, respectivamente: 68,8; 76,7; 91,2; 91,8; 95,0; 90,1; 92,9 e 94,3%. Os 

resultados dos estudos de polarização potenciodinâmicas, através do método de 

extrapolação linear de Tafel, revelaram que a amido-imidazolina agiu como um 

inibidor misto afetando as reações anódicas e catódicas. Verificou-se também que a 

amido imidazolina foi adsorvida quimicamente na superfície do aço e seguiu o 

modelo da isotérmica de adsorção de Langmuir. A quimissorção de AI foi 

estabilizada pela presença de íons iodeto nas soluções, contribuindo para um efeito 

inibitório sinérgico. 

 Távora (2007) testou a eficiência do inibidor comercial CORRTREAT 703 na 

presença de particulados sólidos (quartzo, magnetita, carbonato de cálcio e sulfeto 

de ferro) em meio salino contendo 10.000 ppm de cloreto desaerado com CO2. O 

inibidor estudado apresentou eficiência anticorrosiva de 91% em uma concentração 

de 50 ppm no processo avaliado. Essa eficiência foi obtida com o auxílio de técnicas 

eletroquímicas (resistência de polarização linear e par galvânico) e gravimétricas 

(ensaio de perda de massa). 
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Segundo Migahed e colaboradores (2005), os tensoativos têm sido estudados 

quanto a sua aplicação como inibidores de corrosão em superfície metálica em 

diferentes meios corrosivos, devido ao fato de se adsorverem facilmente na 

superfície formando um filme interfacial e protegendo a superfície metálica de 

ataques corrosivos. Foram sintetizados, para aplicação como inibidor de corrosão do 

aço carbono em solução de ácido clorídrico, dois novos tensoativos não iônicos (que 

foram chamados, no trabalho, de inibidor I e inibidor II). Foram realizadas medidas 

de polarização potenciostática, potencial de circuito aberto, perda de massa e 

tensão superficial. Os resultados apontaram para um aumento da capacidade de 

adsorção na superfície do metal com o aumento do tamanho molecular do 

tensoativo e boa inibição dos processos corrosivos. As curvas de polarização 

indicaram que os tensoativos estudados agiram como inibidores mistos. As 

eficiências inibitórias máximas obtidas foram 79,7% para o inibidor I e 86,7% para o 

inibidor II. 

Wanderley Neto e colaboradores (2007) sintetizaram um novo tensoativo, 

9,10-epoxi-12-hidroxioctadecenoato de sódio (EOS), e investigaram a inibição da 

corrosão em aço carbono API5LX Gr X42 em meios salinos, 0,5 M e 1,0 M de NaCl, 

variando-se a temperatura de 30ºC e 60ºC. O tensoativo apresentou um valor de 

eficiência relevante na inibição da corrosão em superfície metálica, chegando a 

percentuais de eficiência de 90%. Esses valores de eficiência foram conseguidos a 

baixas concentrações, 2,5 x 10-2 mol/L, conseguindo manter a eficiência constante 

mesmo quando são realizadas diluições até valores na ordem de 10-4. O estudo das 

isotermas mostrou que o modelo de Frumkin se adaptou melhor aos resultados. 

Moura (2006) estudou a eficiência do composto NALCO ENERCEPT 

99VDO049 na inibição de corrosão do aço carbono API 5LX Gr 42, aço muito usado 

nos oleodutos terrestres. Os experimentos foram formulados em soluções de NaCl a 

0,5 M e 1,0 M que funcionaram como meio agressivo, na presença do gás O2, nas 

temperaturas 27°C e 60°C. O aditivo foi estudado em diferentes concentrações e a 

eficiência máxima foi observada na c.m.c. do inibidor. Os resultados de eficiência de 

inibição foram avaliados por dados experimentais de densidades de corrente de 

corrosão, obtidos através de polarização linear. Observou-se, também que a 

eficiência de inibição diminui com o aumento da concentração do NaCl na solução. 

Os valores de eficiência foram 92% para a concentração de NaCl 0,5M a 27ºC; 89% 

para a concentração de NaCl 1,0M a 27ºC; 86% para a concentração de NaCl 0,5M 
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a 60ºC e 83% para a concentração de NaCl 1,0M a 60ºC. Os dados experimentais 

se ajustaram ao modelo de Langmuir, sugerindo a formação de um filme de 

monocamadas.  

Li e Mu (2005) estudaram a ação de inibição do tensoativo não-iônico Tween- 

40 na corrosão do aço (CRS) em uma concentração de 0,5 - 7,0 M de ácido sulfúrico 

(H2SO4) por métodos de polarização e perda de massa. Observaram que o aumento 

da concentração do tensoativo e o decréscimo da concentração de ácido sulfúrico 

implicaram em um aumento e uma diminuição, respectivamente, da eficiência de 

inibição. A isoterma de Langmuir é o modelo que rege a adsorção do inibidor na 

superfície metálica. Também se verificou a influência da temperatura no fenômeno 

investigado, sendo obtido para as temperaturas de 30o, 40o, 50o e 60ºC um 

percentual inibitório de 82, 85, 92 e 72%, respectivamente. 

Sistemas microemulsionados apresentam-se como melhores sistemas 

interfaciais, por permitirem a alta solubilidade de tensoativos, além de possuírem 

maior área de contato interfacial devido ao tamanho das microestruturas formadas, 

bem como sua estabilidade (ROBERTO, 2010). Uma vez que sistemas 

microemulsionados produzem agregados com uma larga área de contato interfacial, 

teoricamente, este contexto promove uma elevação na inibição à corrosão ao usar-

se microemulsões como inibidores.  

Rocha (2008) investigou a eficiência de inibição à corrosão do tensoativo óleo 

de coco saponificado (OCS) e do sistema microemulsionado (OCS + butanol + 

querosene + água destilada), em meio salino, utilizando uma célula instrumentada 

adaptada. O estudo utilizou os métodos de resistência de polarização linear (LPR) e 

cupons de perda de massa (CPM). Observaram que, pelo primeiro método, o OCS 

(concentração 75 ppm) apresentou eficiência de inibição à corrosão de 98%, 

enquanto o sistema microemulsionado (cuja concentração de OCS foi de 15 ppm) 

apresentou inibição de 97%. Pelo segundo método, o OCS (concentração de 75 

ppm) apresentou eficiência de inibição à corrosão de 95%, enquanto o sistema 

microemulsionado apresentou inibição de 93% (cuja concentração de OCS foi de 15 

ppm).  

Souza (2008) estudou a eficiência na inibição da corrosão do aço carbono 

AISI 1020, a 4-N-(4’-hidroxi-2’-metoxibenzoil)-tiossemicarbazona em sistema 

microemulsionado com óleo de coco saponificado, em meio salino utilizando o 

método galvanostático. Obteve uma eficiência de inibição de 83%. 
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Rossi e colaboradores (2007) realizaram um estudo comparativo da eficiência 

na inibição da corrosão do aço-carbono da difenilcarbazida (DC) e do óleo de coco 

saponificado (OCS). Os inibidores de corrosão testados OCS (solubilizado em 

água), OCS-ME (OCS-microemulsionado) e DC-ME (difenilcarbazida-

microemulsionada) foram bastante eficientes, sendo verificado que, mesmo em 

baixas concentrações, são eficazes, já que o OCS puro apresentou 63% de inibição 

à corrosão, OCS-ME 77% e a DC-ME 92%. Desta forma, comprovou-se que o 

sistema microemulsionado ampliou o poder anticorrosivo de OCS, já que a eficiência 

máxima de inibição de OCS-ME teve um acréscimo significativo (14%). Este 

fenômeno foi justificado pela adsorção do tensoativo (OCS) na interface líquido-

sólido formando uma camada protetora mais homogênea sobre o metal, o que 

possibilitou maior contato interfacial devido à área apresentada pelas 

microestruturas formadas, sendo o modelo de isotermas de Frumkin melhor 

adequado aos dados experimentais do que o modelo de Langmuir. As técnicas 

usadas nos ensaios corrosimétricos foram os métodos de polarização linear e 

galvanostático. 

Dantas e colaboradores (2002) compararam, pelo método de polarização, o 

efeito inibitório de corrosão, no aço, do tensoativo brometo de dodecilamônio 

(DDAB) em solução ácida (HCl 0,1 M), de maneira livre e como parte de um sistema 

microemulsionado. Constataram, através de medidas de polarização linear, que o 

DDAB como parte de um sistema microemulsionado [DDAB (tensoativo), n-butanol 

(co-tensoativo), n-hexano (fase orgânica) e solução ácida (fase aquosa)] foi mais 

eficaz na inibição do que o tensoativo em solução, apresentando, em microemulsão, 

uma eficiência inibitória de 99,9%. Tanto para o tensoativo livre, quanto em 

microemulsão a isoterma de Langmuir foi o modelo que melhor adequou-se aos 

resultados de adsorção. 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. EQUIPAMENTOS 

 

Tabela 01- Lista de Equipamentos. 

EQUIPAMENTOS 

Agitador magnético sem aquecimento modelo 752 da FISATON; 

Balança analítica modelo 240A da PRECISA com precisão de 0,1 mg; 

Potenciostato modelo PAR & EGG 273A; 

Peagâmetro digital TECNAL modelo TEC 3MPp. 

          Fonte: Autoria própria (2014). 

 

3.2. MATERIAIS 

 

3.2.1. Aço-Carbono 

 

 A amostra obtida foi oriunda de um duto de transporte onde após etapas de 

usinagem a mesma apresentou diâmetro de 1,265 cm e uma área exposta de 

1,2568 cm2. 

A caracterização do material utilizado foi realizada pelo Laboratório de Ensaio 

de Materiais do Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER) 

(VIEIRA; PINHEIRO, 2013) utilizando as técnicas de caracterização: metalografia, 

Espectrometria por Emissão Óptica e dureza. 

 O procedimento metalográfico tem como objetivo a avaliar a microestrutura da 

amostra metálica e identificar as morfologias e distribuição das principais fases 

presentes. A mesma foi realizada na superfície dos corpos de prova e se constituiu 

das etapas de lixamento, com lixas de carbeto de silício de granulometrias diversas, 

polimento utilizando alumina 1 µm e 0,3 µm e ataque químico. A amostra após 

polida, a superfície foi submetida a ataque químico com o reagente Nital a 2%. Para 

avaliação metalográfica foi utilizado um microscópio Olympus BX 60M com câmera 

acoplada e software de aquisição e análise de imagens. Para análise da composição 

química do aço-carbono utilizado (amostra de oleoduto), foi utilizada a técnica de 

análise química quantitativa por Espectrometria por Emissão Óptica, por meio do 

equipamento PDA-7000 de marca Shimadzu e o ensaio de Dureza Brinell foi 
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realizado em um Durômetro PANTEC modelo RASN RSD. O procedimento do 

ensaio se deu de acordo com a norma NBR NM 187-1. 

A microestrutura Figura 28 é constituída de grãos de ferrita e perlita, onde a 

microestrutura e típica de aços baixa liga estando este coerente com os resultados 

obtido a qual apresentaram dureza Brinell (HB) 148,8 ± 2,09 (VIEIRA; PINHEIRO, 

2013). 

 

Figura 28- Metalografia da amostra do duto. 

 

 

Fonte: Vieira (2013). 

 

Os percentuais em massa dos elementos constituintes do material encontram-

se na Tabela 01. Considerando os valores obtidos pela microestrutura, ensaio de 

dureza e composição química o aço pode ser enquadrado como API 5L A210. 

 

Tabela 02- Percentual mássico do aço-carbono API 5L A210 

Elemento C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu 

% de massa 0,20 0,21 0,91 0,01 0,006 0,04 0,05 0,009 0,04 

Fonte: Vieira (2013). 

 

3.3. INIBIDOR DE CORROSÃO COMERCIAL 

 

3.3.1. Características do Inibidor de Corrosão 

 

 A tabela 03 indica o percentual mássico dos principais componentes do 

inibidor comercial. 
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Tabela 03- Percentual mássico dos principais componentes do inibidor comercial. 

Substâncias perigosas % em massa 

Álcool       - 

Ácido tioglicólico 1,0 – 5,0 

Compostos de amônia quaternária 5,0 – 10,0 

Sal Imidazolina 1,0 – 5,0 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

3.4 OBTENÇÃO DO SISTEMA MICROEMULSIONADO 

 

 O diagrama pseudoternário foi obtido previamente por Dantas et al., 2011, 

sendo escolhida a região de microemulsão (WIV) como a região de trabalho, onde 

se verificou a estabilidade desta em solução aquosa salina e a miscibilidade no 

inibidor comercial investigado. 

 O procedimento para obtenção do sistema microemulsionado baseia-se no 

método de determinação dos pontos de solubilidade máxima da matéria ativa 

(tensoativo + cotensoativo) nas fases aquosa (FA) e oleosa (FO), por meio de 

titulações mássicas (DANTAS et al., 2002). 

 O tensoativo utilizado foi o UNT L90 juntamente com o n-butanol para formar 

a mistura tensoativo-cotensoativo. A fase oleosa foi o querosene e a para a fase 

aquosa utilizou-se água de torneira (ADT), construindo-se o diagrama 

pseudoternário da mistura, à temperatura ambiente (Figura 29). 

 O ponto escolhido para este estudo foi 90% de fase aquosa, 1% de fase 

oleosa e 9% da mistura cotensoativo/tensoativo na razão C/T=0,5, na região de 

Winsor IV (região de microemulsão). Também se optou por um quantitativo mais 

elevado da fase aquosa, uma vez que, em condições operacionais, a fase aquosa 

da emulsão água-petróleo é a principal responsável pelos fenômenos corrosivos, 

sendo interessante ter-se uma maior afinidade da microemulsão de trabalho com 

essa fase. 
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Figura 29- Diagrama pseudoternário do sistema contendo UNT L90 (tensoativo), n-butanol 

                 (cotensoativo), querosene (fase oleosa) e ADT (fase aquosa). 

 

  

Fonte: Dantas (2011). 

 

O ponto de microemulsão foi preparado em misturador, onde todos os 

reagentes foram adicionados ao mesmo tempo e permaneceram em agitação até 

homogeneização. 

 

3.5 PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TRABALHO (ELETRÓLITOS) 

 

 Para realização dos ensaios foram preparadas soluções de trabalho a partir 

de matriz de solução aquosa salina (3% NaCl), em que o solvente usado foi água 

destilada e o soluto foi cloreto de sódio P.A. com correção de massa prévia 

aquecendo-se a amostra durante 1 hora em estufa a 105  0,50C para remoção da 

água adsorvida existente. Após resfriado em dessecador o NaCl foi dissolvido em 

água destilada conforme composição recomendada pela norma ASTM D 1193. A 

estas soluções foi misturado o quantitativo investigado do inibidor analisado, seja 

este o Inibidor (IN) empregado na indústria ou a mistura deste com microemulsão (IN 

+ ME) na proporção [1:1], conforme a Tabela 04. Todos os ensaios foram realizados 

com e sem borbulhamento de CO2. 
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Tabela 04- Soluções de trabalho. 

  Solução 

matriz 

Inibidor Quantitativo 

(ppm) 

1 3% NaCl IN 10 

2 3% NaCl IN 20 

3 3% NaCl IN 40 

4 3% NaCl IN 100 

5 3% NaCl IN 200 

6 3% NaCl IN 400 

7 3% NaCl IN + ME 10 

8 3% NaCl IN + ME 20 

9 3% NaCl IN + ME 40 

10 3% NaCl IN + ME 100 

11 3% NaCl IN + ME 200 

12 3% NaCl IN + ME 400 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

A Tabela 05 mostra os volumes de aditivos usados nos ensaios, para 

obtenção das concentrações de anticorrosivos testados. Em todos os testes o 

volume da solução final na célula eletrolítica foi de 75 mL. 

A saturação de CO2 nas soluções analisadas foi monitorada através de 

medições de pH, onde se realizou o borbulhamanto do gás, antes do ensaio, até a 

constância do potencial hidrogeniônico em 3,8. O borbulhamento também foi 

mantido durante o ensaio e o pH foi novamente medido ao término do experimento. 
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Tabela 05- Volumes de aditivos anticorrosivos nas células de trabalho para obtenção das 

                 concentrações de estudo. 

 

Vsolução 3% 

(mL) 

Vinibidor 

(μL) 

Vmicroemulsão 

(μL) 

Concentração 

(ppm) 

75 0,75 - 10 

75 1,50 - 20 

75 3,00 - 40 

75 7,50 - 100 

75 15,00 - 200 

75 30,00 - 400 

75 0,75 0,75 10 

75 1,50 1,50 20 

75 3,00 3,00 40 

75 7,50 7,50 100 

75 15,00 15,00 200 

75 30,00 30,00 400 

Fonte: Autoria própria (2014). 

  

3.6. CONFECÇÃO DOS ELETRODOS 

 

3.6.1. Eletrodo de trabalho 

 

O eletrodo de trabalho foi confeccionado embutindo-se o corpo de prova, em 

aço-carbono, em resina epóxi tal que somente a superfície da base cilíndrica ficasse 

exposta ao meio corrosivo (Figura 30). Para o contato elétrico do eletrodo de 

trabalho, usou-se uma haste de cobre, isolada de possível contato com o meio 

corrosivo, através de tubo de vidro.  
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Figura 30- Eletrodo de trabalho. 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

3.6.2 Eletrodo de referencia e contra eletrodo 

 

O contra eletrodo utilizado no presente trabalho foi o de Platina (Pt) e teve a 

finalidade de permitir a conexão elétrica, de forma que uma corrente pudesse ser 

aplicada ao eletrodo de trabalho. O contra eletrodo tem um papel fundamental por 

evitar a queda ôhmica no sistema absorvendo qualquer excesso de íons que 

possam interferir nas leituras (SILVA, 2007). O eletrodo de referência utilizado no 

presente trabalho foi o de Prata/Cloreto de Prata (Ag/AgCl). 

 

3.7 PREPARAÇÃO DOS ELETRODOS PARA ANÁLISE DE POLARIZAÇÃO 

 

O processo de preparação dos eletrodos para análise de polarização foi 

executado no próprio laboratório seguindo as seguintes etapas: 

 

a) Os eletrodos foram lixados com lixa de carbeto de silício de granulometria de 

1200 gr os   po 2 com uso de água, o procedimento foi realizado manualmente 

até obtenção de uma superfície regular; 

b) Após lixamento o eletrodo foi imerso em álcool etílico seguido de acetona, 

posteriormente o mesmo foi seco com jato de ar quente; 

c) Após lixamento o eletrodo foi visualizado no microscópio ótico para visualizar 

a existência de frestas entre a resina e o metal. Quando visualizado a 

existência de frestas o eletrodo foi reparado com resina numa proporção de 
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1:2 (resinacatalisador), com posterior secagem e verificação no microscópio 

ótico e repetiram-se as etapas a), b) e c). O uso da resina é necessário para 

evitar o processo corrosivo por frestas (crevice) que é uma das formas mais 

perigosas de ataque corrosivo localizado. As ligas que possuem resistência a 

corrosão decorrente a resistências dos seus filmes passivos são 

extremamente susceptíveis a esta forma de corrosão. 

d) Após os ensaios de polarização o eletrodo foi limpo com água corrente e 

posteriormente imerso em álcool etílico e posteriormente em acetona para 

secagem com jato de ar quente. 

 

 

3.8. OBTENÇÃO DAS CORRENTES E TAXAS DE CORROSÃO 

 

A caracterização eletroquímica dos corpos de prova foi feitas por medidas de 

potencial de circuito aberto (PCA) e por polarização linear. As medidas de potencial 

de circuito aberto foram obtidas para as amostras nos meios corrosivos propostos. 

A faixa de potencial escolhida para as medidas de polarização linear foram 

tomadas com base nas medidas de PCA em solução de 3% de NaCl na faixa de 

potencial de -20mV em relação ao potencial de circuito aberto até +1300mV em 

relação ao eletrodo de referencia e as curvas de polarização catódica a partir de 

+20mV em relação ao PCA até -300mV também em relação ao PCA com taxa de 

varredura de 1mV.s-1
. 

O arranjo experimental utilizado nos ensaios eletroquímicos consistiu em uma 

célula de três eletrodos: um eletrodo de referência de prata/cloreto de prata 

(Ag/AgCl), um contra-eletrodo de platina e um eletrodo de trabalho (confeccionado 

em aço), conforme ilustrado na Figura 31. 
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Figura 31- Célula eletroquímica. 

 

Fonte: Moura (2002). 

 

Após ser polido com lixa de carbeto de si ício de granu ometria 1200 gr os   

pol2 até apresentar aspecto especular, o eletrodo de trabalho foi colocado na célula 

eletroquímica, onde sofreu uma varredura no intervalo de potencial de -0,5V a +1V 

de tensão, a uma velocidade de varredura de 1 mV/s com passos de 1 mV, com o 

intuito de minimizar o ruído da curva de polarização. 

As análises das medidas de corrente de corrosão foram realizadas através do 

método potenciodinâmico, que varia continuamente o potencial do eletrodo (E) e 

registrando-se a variaç o de corrente e étrica (Δi), que também varia de uma forma 

contínua. Os resultados são expressos em potencial versus corrente de corrosão, e 

são analisados por um potenciostato, provido de microprocessador e um programa 

computacional – NOVA 1.8, que gerencia o aparelho onde o armazenamento dos 

va ores de Δi obtidos é feito. A ve ocidade de varredura do potencia  ap icado foi 

controlada linearmente. O eletrodo de aço-carbono foi submetido a uma sobretensão 

no sentido anódico (valores de potenciais mais positivos) e no sentido catódico 

(valores de potenciais mais negativos), atingindo uma polarização nesse metal. Esta 

técnica permite o estudo combinado dos processos anódicos e catódicos, 

possibilitando um melhor entendimento do comportamento da amostra no meio. 

O sistema de teste e o detalhamento da célula de trabalho são mostrados nas 

Figuras 32 e 33, respectivamente. 
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Figura 32- Cé u a e etro ítica de traba ho acop ada a um potenciostato   ga vanostato. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Para cada solução analisada, coletaram-se dados de corrente de corrosão 

(Icorr) e através da área superficial exposta do aço, obteve-se a taxa de corrosão. 

Os experimentos foram realizados à temperatura ambiente e pressão atmosférica. 

 

Figura 33- Detalhamento da célula de trabalho. 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. CORROSÃO DO AÇO-CARBONO EM MEIO Cl- EM ATMOSFERA LIVRE E 

SATURADA COM CO2 

 

 Os estudos de corrosão do aço API 5LA210 foram realizados com solução 

salina de NaCl  a 3%. Foram realizados diferentes testes de concentração dos 

aditivos (inibidor comercial, e mistura deste com microemulsão (90% de ADT, 1% de 

querosene e 9% da mistura n-butanol/UNT L90 na razão C/T=0,5)) na presença e 

ausência de borbulhamento de CO2. 

 Os valores obtidos das taxas de corrosão, cuja unidade usada foi centímetros 

por ano (cm/ano), nos ensaios realizados, na ausência e presença de 

borbulhamento de CO2, encontram-se na Tabela 06. Estes resultados também 

podem ser observados nas Figuras 34 e 35. Observou-se que a tendência foi uma 

elevação da taxa de corrosão ao introduzir no sistema o borbulhamento de CO2, 

decorrente a tal efeito, conforme equações 01, 02 e 03. 
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Tabela 06- Taxas de Corrosão para os diferentes ensaios em solução 3% de NaCl com adição do 

                 inibidor comercial livre e disperso em microemulsão na ausência e presença de bor- 

                 bulhamento de CO2. 

 

SOLUÇÃO NaCl 3% Taxa de Corrosão (cm/ano) 

ADITIVO [IN] 

(ppm) 

[ME] 

(ppm) 

SEM 

BORBULHAMENTO 

DE CO2 

COM 

BORBULHAMENTO 

DE CO2 

branco 0 0 1,9173 10,540 

IN 10 0 1,3126 8,5305 

20 0 1,2447 7,9028 

40 0 0,93594 6,4065 

100 0 1,3163 3,5436 

200 0 1,3785 2,9079 

400 0 1,3786 3,2737 

ME + IN 

(1:1) 

10 10 1,6785 7,3680 

20 20 1,3629 4,6366 

40 40 1,3703 4,7118 

100 100 1,5337 3,5240 

200 200 1,4763 2,1644 

400 400 1,5796 3,3603 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Figura 34- Taxas de Corrosão para os ensaios em solução 3% de NaCl em diferentes concentrações 

                 de inibidor comercial na ausência e presença de borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Figura 35- Taxas de Corrosão para os ensaios em solução 3% de NaCl em diferentes concentrações 

                 de aditivo anticorrosivo (inibidor comercial disperso em microemulsão) na ausência e 

                 presença de borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

A presença da saturação por CO2 provocou uma elevação da taxa de 

corrosão, muito influenciada pelo abaixamento do pH, uma vez que este influencia 

tanto as reações eletroquímicas que levam à dissolução do ferro quanto à 
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precipitação das camadas protetoras que governam os fenômenos de transporte 

associados a estas reações (KERMANI; MORSHED, 2003), e pela formação do 

ácido carbônico, tornando a solução salina mais corrosiva.  

A corrosão pitiforme foi observada em todos os ensaios. Este resultado está 

de acordo com a literatura (PERES, 2004) que indica este tipo de corrosão, no aço, 

como a de ocorrência predominante na presença de íons cloreto. 

O aspecto qualitativo das soluções salinas após os ensaios pode ser 

observado nas figuras 36 e 37. 

 

Figura 36- Aspecto qualitativo da solução de NaCl, após ensaio de corrosão do aço-carbono sem 

                 borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Figura 37- Aspecto qualitativo da solução de NaCl, após ensaio de corrosão do aço-carbono com 

                 borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 
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 A coloração marrom-esverdeada da solução na ausência de borbulhamento 

de CO2 é indicativa da formação de Hidróxido Férrico, conforme esperado (MOURA, 

2006). O aspecto alaranjado da solução na presença de borbulhamento de CO2 

indica formação de Carbonato de Ferro (Equação 03). 

 

4.2 INIBIÇÃO DA CORROSÃO DO AÇO-CARBONO PELO INIBIDOR COMERCIAL 

E PELA MISTURA DO INIBIDOR COM MICROEMULSÃO 

 

 Foi realizado o estudo da eficiência anticorrosiva do inibidor comercial e os 

efeitos de um meio microemulsionado específico neste processo inibitório, em 

solução de NaCl (3%), que agiu como meio agressivo, em atmosfera livre e com 

borbulhamento de CO2, a temperatura ambiente. O estudo visa a proteção do aço 

API 5L A210 (AISI 1022), usado em dutos na atividade de transporte de petróleo. 

As eficiências inibitórias foram obtidas por dados experimentais de 

densidades de corrente de corrosão, através das curvas de polarização a várias 

concentrações dos sistemas inibidores. Através da Equação (10) pode-se calcular a 

eficiência de inibição à corrosão (E%) (EL-ACHOURI et al., 1995): 

 

                                                                                 (10) 

 

 Onde icor e i’cor representam, respectivamente, as densidades de corrente de 

corrosão na ausência e na presença do inibidor e E% é a eficiência inibitória 

percentual. 

 A eficiência inibitória também pode ser determinada, de acordo com GENTIL 

(2011), através das taxas de corrosão (equação 11): 

 

                                                                                      (11) 

 

Onde Tcor e T’cor representam, respectivamente, as taxas de corrosão na 

ausência e na presença do inibidor. 

 A investigação possibilitou uma análise comparativa do efeito da 

concentração do aditivo comercial e a ação da interação deste com a microemulsão, 
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além de propiciar condições para a determinação do mecanismo de ação dos 

inibidores. Os resultados encontram-se nas Tabelas 07 e 08 e Figuras 38 e 39. 

 

Tabela 07- Eficiência Inibitória do inibidor comercial, e mistura deste com microemulsão (1:1); cor- 

                 rente e taxa de corrosão do aço API 5L A210 sem borbulhamento de CO2, em meio salino 

                 3%. 

 

S
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SOLUÇÃO Concentração 

(ppm) 

Corrente de 

Corrosão (μA) 

Taxa de 

Corrosão 

(cm/ano) 

EFICIÊNCI

A (%) 

branco 0 16,500 1,9173 0,00 

IN 10 11,296 1,3126 31,54 

20 10,712 1,2447 35,08 

40 8,0546 0,93594 51,18 

100 11,328 1,3163 31,35 

200 11,863 1,3785 28,10 

400 11,864 1,3786 28,10 

ME + IN 

(1/1) 

10 14,445 1,6785 12,46 

20 11,729 1,3629 28,92 

40 11,793 1,3703 28,53 

100 13,199 1,5337 20,01 

200 12,705 1,4763 23,00 

400 13,594 1,5796 17,61 

Fonte: Autoria própria (2014). 
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Figura 38- Eficiência Inibitória do inibidor comercial, e mistura deste com microemulsão (1:1); sem 

                 borbulhamento de CO2, em meio salino 3% de NaCl. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Tabela 08- Eficiência Inibitória do inibidor comercial, e mistura deste com microemulsão (1:1);cor- 

                   rente e taxa de corrosão do aço API 5L A210 com borbulhamento de CO2, em meio 

                 salino 3% de NaCl. 
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SOLUÇÃO Concentração 

(ppm) 

Corrente de 

Corrosão (μA) 

Taxa de 

Corrosão 

(cm/ano) 

EFICIÊNCIA 

(%) 

branco 0 90,704 10,540 0,00 

IN 10 73,413 8,5305 19,07 

20 68,011 7,9028 25,02 

40 55,134 6,4065 39,22 

100 30,496 3,5436 66,38 

200 25,025 2,9079 72,41 

40\\0 28,173 3,2737 68,94 

ME + IN 

(1/1) 

10 63,408 7,3680 30,09 

20 39,902 4,6366 56,01 

40 40,549 4,7118 55,30 

100 30,327 3,5240 66,57 

200 18,627 2,1644 79,46 

400 28,918 3,3603 68,12 

Fonte: Autoria própria (2014). 
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Figura 39- Eficiência Inibitória do inibidor comercial, e mistura deste com microemulsão (1:1); com 

                 borbulhamento de CO2, em meio salino 3% de NaCl. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

 Foi possível observar que o inibidor comercial apresentou, na ausência de 

borbulhamento de CO2, uma eficiência máxima, cujo valor foi 51,18%, na 

concentração de 40 ppm (Figura 38). Ao saturarmos a solução com CO2, o ponto de 

melhor eficiência é deslocado para a concentração de 200 ppm, no qual a eficiência 

obtida foi de 72,41% (Figura 39). Ao usarmos este mesmo inibidor em meio 

microemulsionado, ou seja, mistura 1:1 do inibidor comercial com a microemulsão, 

verificamos uma eficiência máxima de 28,92% na concentração de 20 ppm, quando 

não foi realizado o borbulhamento com CO2 (Figura 38). Nas mesmas condições, 

mas com o borbulhamento de CO2, foi observada uma eficiência máxima de 79,46% 

ao usarmos a concentração de 200 ppm do inibidor comercial (Figura 39).  

 Após atingir seus respectivos pontos de eficiência máxima, em cada uma das 

condições testadas, ocorreu uma tendência de redução de eficiência ao elevar-se a 

concentração do aditivo anticorrosivo. Esta tendência é indicativa de equilíbrio 

químico das moléculas do inibidor em solução e adsorvidos na superfície do aço, 

formando o filme protetor. A elevação da concentração de inibidor acima da 

concentração de equilíbrio terá pouca relevância no aumento da eficiência inibitória. 

 

INsolução ↔ INsuperfície                                                                                                  (12) 
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 Segundo Jambo e Fofano (2008) um aumento da concentração das 

moléculas de inibidor em solução acarretará um aumento da densidade de 

moléculas de inibidor adsorvidas na superfície. O processo de adsorção, durante o 

período de saturação da solução, ocorrerá até que toda a superfície metálica esteja 

recoberta pelo inibidor. Desta forma, quanto mais forte for a ligação de adsorção 

menor será a concentração de inibidor em solução requerida para a cobertura de 

toda a superfície metálica. 

 Na ausência do borbulhamento de CO2, a mistura do inibidor com a 

microemulsão, propiciou uma diminuição da eficiência anticorrosiva, como 

observado na Tabela 07. De acordo com Roberto (2010), a microemulsão estudada 

apresenta melhor eficiência inibitória em pH mais ácidos, logo, o pH está 

influenciando no sinergismo dos componentes da mistura, diminuindo a eficiência 

inibitória do inibidor comercial em pH mais próximos da neutralidade e aumentando 

a eficiência inibitória em pH mais ácidos (Tabela 08). 

 Observou-se que a concentração inibitória ótima, quando saturada a solução 

com CO2, está em torno de 200 ppm. Entretanto a concentração operacional do 

aditivo nos campos de produção investigados é de 20 ppm, segundo informações da 

empresa. Constata-se que uma mudança nesta condição pode propiciar um ganho 

no potencial inibitório. 

 

4.3 CURVAS DE POLARIZAÇÃO 

 

 Os resultados de corrente de corrosão, bem como a taxa de corrosão e 

consequente determinação das eficiências inibitórias dos aditivos anticorrosivos 

foram obtidos pelo método da extrapolação de Tafel (obtidas através das curvas de 

polarização). 

As curvas de polarização para os ensaios com diferentes concentrações de 

aditivo anticorrosivo encontram-se nas Figuras 40 a 43. 

A análise das figuras permitiu observar um patamar característico de 

passivação na região de potenciais mais positivos, nos ensaios com ausência de 

borbulhamento de CO2 (Figuras 40 e 41). Essa passivação confere diminuição da 

densidade de corrente, diminuindo a taxa de corrosão neste trecho. Essa região de 

passivação não foi observada nos ensaios com borbulhamento de CO2 (Figuras 42 e 

43). Além disso, observou-se, em cada conjunto de ensaios, um deslocamento do 
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potencial de corrosão para valores mais positivos, comparativamente ao 

experimento sem presença de aditivo (branco), indicando uma diminuição do 

processo corrosivo na presença dos aditivos. 

 

Figura 40- Curvas de polarização potenciodinâmicas do aço na presença de inibidor comercial em 

                 diferentes concentrações em solução de NaCl 3%, sem borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Figura 41- Curvas de polarização potenciodinâmicas do aço na presença de mistura (inibidor co- 

                 mercial e microemulsão) em diferentes concentrações em solução de NaCl 3%, sem 

                 borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 
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Figura 42- Curvas de polarização potenciodinâmicas do aço na presença de inibidor comercial em 

                 diferentes concentrações em solução de NaCl 3%, com borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Figura 43- Curvas de polarização potenciodinâmicas do aço na presença de mistura (inibidor comer- 

                 cial e microemulsão) em diferentes concentrações em solução de NaCl 3%, com 

                 borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

4.4 MECANISMO DE INIBIÇÃO DE CORROSÃO PELAS MOLÉCULAS DOS 

ADITIVOS ANTICORROSIVOS. 

 

 De acordo com Moura (2006), a transição da interface metal/solução de um 

estado de dissolução ativa para um estado de passivação é de grande interesse em 
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campos de petróleo. Normalmente, tensoativos são adicionados a ambientes 

aquosos para agir na interface metal/solução e reduzir a taxa de corrosão do aço 

carbono em tubulações. 

 Os inibidores por barreira, ou inibidores por adsorção, são compostos que têm 

a propriedade de formar películas por adsorção à superfície metálica, criando uma 

superfície protetora sobre as áreas anódicas e catódicas (NUNES, 2007).  

O mecanismo de adsorção das moléculas pode ser determinado através do 

estudo de isotermas, verificando qual modelo se encaixa melhor nos dados 

experimentais, direcionando o tipo de adsorção e o modelo de camadas. 

 Foram realizados os estudos de determinação do modelo de formação de 

filme protetor na superfície metálica. Em todos os casos estudados (acréscimo de 

inibidor comercial e mistura equivalente volumétrica do inibidor comercial e 

microemulsão, na presença e ausência de borbulhamento de CO2) observou-se uma 

adequação ao modelo de Langmuir. Corroborrados com os resultados encontrados 

por Moura (2006). 

Os va ores da cobertura superficia  (θ) foram obtidos por medidas de 

densidade de corrente a várias concentrações de inibidor e determinados pela 

equação 13. 

 

                                                                                           (13) 

 

Onde icor e i’cor representam respectivamente as densidades de corrente de corrosão 

na ausência e na presença do inibidor. 

 A Tabela 09 mostra os dados obtidos que indicaram uma melhor adequação 

ao modelo de Langmuir e as Figuras de 44 a 47 mostram o ajuste dos dados 

experimentais a esse modelo. 
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Tabela 09- Valores da concentração (Ci) e da cobertura superficial (θ) para os experimentos rea- 

                 lizados. 

 

Ci 

(ppm) 

SEM BORBULHAMENTO DE 

CO2 

COM BORBULHAMENTO DE 

CO2 

IN IN + ME IN IN + ME 

θ Ci/θ Θ Ci/θ θ Ci/θ θ Ci/θ 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 31,54 0,32 12,46 0,80 19,07 0,52 30,09 0,33 

20 35,08 0,57 28,92 0,69 25,02 0,80 56,01 0,36 

40 51,18 0,78 28,53 1,40 39,22 1,02 55,30 0,72 

100 31,35 3,19 20,01 5,00 66,38 1,51 66,57 1,50 

200 28,10 7,12 23,00 8,70 72,41 2,76 79,46 2,52 

400 28,10 14,24 17,61 22,71 68,94 5,80 68,12 5,87 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Figura 44- Isoterma de adsorção de Langmuir para a inibição da superfície do aço API 5L A210 

                 empregando o inibidor comercial em solução salina 3% NaCl sem borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 
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Figura 45- Isoterma de adsorção de Langmuir para a inibição da superfície do aço API 5L A210 

                 empregando a mistura do inibidor comercial com a microemulsão em solução salina 3% 

                 NaCl sem borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Figura 46- Isoterma de adsorção de Langmuir para a inibição da superfície do aço API 5L A210 em- 

                 pregando o inibidor comercial em solução salina 3% NaCl com borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 
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Figura 47- Isoterma de adsorção de Langmuir para a inibição da superfície do aço API 5L A210 em- 

                 pregando a mistura do inibidor comercial com a microemulsão em solução salina 3% NaCl 

                 com borbulhamento de CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Através da análise das linhas de tendências obtidas para os experimentos e 

utilizando a equação de Langmuir, pode-se determinar a constante de adsorção 

(Kads) ou velocidade específica de cada aditivo na superfície do aço. O valor de cada 

constante será o inverso do respectivo coeficiente linear da equação da reta obtida. 

Além disso, de posse dos valores das constantes de adsorção, determina-se 

o va or da energia  ivre de adsorç o padr o (ΔG0
ads) de cada situação experimental. 

Para a representação de adsorção do aditivo na superfície metálica (equação 

13), tem-se o quociente reacional (Q), que determina o grau de avanço do processo 

de adsorção. 

O quociente reacional está relacionado à energia livre de adsorção através da 

equação (14): 

 

ΔGads = ΔG0
ads + RT Ln Q                                                                             (14) 

 

 O sina  de ΔG é determinado pelo sinal e valor de Ln Q, pois a uma dada 

temperatura ΔG0 é uma constante característica da reação. Se, por exemplo, a 

mistura for constituída de tal forma que a fração dos reagentes seja muito grande, 

enquanto que a dos produtos seja pequena, então Q terá um valor fracionário 

pequeno e Ln Q será um número negativo e grande. Isto por sua vez tornará ΔG 
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mais negativo e aumentará a tendência de formação de produtos (CASTELLAN, 

1986). 

 No equi íbrio, ΔG = 0 e o quociente reaciona  de equi íbrio é a constante de 

equilíbrio (K). Logo, para o processo de adsorção na situação de equilíbrio, a 

equação 14 pode ser reescrita na forma: 

 

0 = ΔG0
ads + RT Ln Kads                                                                                     (14a) 

 

ou 

 

ΔG0
ads = - RT Ln Kads                                                                             (14b) 

 

Onde: 

ΔG0
ads é a energia livre de adsorção padrão 

R é a constante universal dos gases 

T é a temperatura do processo de adsorção 

Kads  é a constante de equilíbrio no processo de adsorção 

 A Tabela 10 mostra os valores de Kads e ΔG
0
ads para cada processo de 

adsorção dos aditivos testados na superfície do aço API 5L A210 em temperatura 

ambiente (298 K). 

 

Tabela 10- Valores da constante de adsorção e da energia livre de adsorção para os experimentos 

 

  SEM 

BORBULHAMENTO 

DE CO2 

COM 

BORBULHAMENTO 

DE CO2 

IN IN + ME IN IN + ME 

Kads 4,41 2,01 3,47 16,10 

ΔG0 ads (KJ/mol) -3,68 -1,73 -3,08 -6,89 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Valores elevados de Kads significam melhor eficiência de inibição para um 

dado inibidor, ou seja, interações elétricas fortes entre a dupla camada existente no 
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limite de fases e as moléculas adsorvidas (MOURA, 2006). Um valor elevado do Kads 

implica em um melhor processo adsortivo entre adsorvente e adsorbato.  

Analisando a Tabela 10 percebe-se que houve uma redução na eficiência de 

adsorção da mistura do inibidor com a microemulsão comparada ao uso do inibidor 

comercial puro, na ausência do borbulhamento de CO2. Ao saturarmos a atmosfera 

da solução eletrolítica com CO2, observou-se um aumento da eficiência inibitória da 

mistura inibidor comercial com microemulsão, quando comparada somente ao 

inibidor comercial agindo isoladamente. A diminuição do Kads quando o aditivo é 

misturado à microemulsão é indicativo de processos repulsivos entre ambos os 

aditivos (inibidor e microemulsão), implicando em uma diminuição da eficiência na 

formação do filme sobre a superfície do adsorvente. Além disso, a agitação do 

sistema através do processo de borbulhamento contribui com a diminuição da 

adsorção dos aditivos, uma vez que ao borbulhar-se o CO2, a movimentação da 

solução propicia uma maior permuta das moléculas de adsorbato livres em solução 

com as adsorvidas no metal, diminuindo o Kads.  

Porém, ao realizar o borbulhamento com CO2, diminuindo assim o pH da 

solução de trabalho, observou-se uma elevação considerável da constante de 

adsorção nos processos onde foram utilizados como aditivos anticorrosivos, a 

mistura de inibidor comercial com microemulsão. Esta elevação pode ser explicada 

pelo fato de que o UNT L90 microemulsionado apresenta maior eficiência inibitória 

em sistemas de baixo pH, como foi constatado nas pesquisas de  ROBERTO, 2010. 

Os valores da energia livre de adsorção padrão (ΔG0
ads) negativos indicam 

que a reação de adsorção se procede espontaneamente, e uma elevação do valor 

modular deste parâmetro indica uma melhoria na eficiência de adsorção. Além disso, 

a magnitude do valor de energia livre aponta para uma adsorção do tipo física. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Através de levantamento bibliográfico pode-se apresentar e discutir conceitos 

básicos de corrosão, tensoativos e microemulsões, enfatizando-se pesquisas 

científicas relativas ao uso de inibidores de corrosão em sistemas 

microemulsionados. 

 Os resultados foram obtidos através da técnica de polarização linear com 

extrapolação de Tafel. Esta técnica mostrou-se rápida e eficaz para obtenção da 

eficiência inibitória do inibidor comercial, tanto em ação isolada, quanto em meio 

microemulsionado, em atmosfera livre e saturada de CO2. 

 Observou-se que o excesso de CO2 implicou em uma elevação da taxa de 

corrosão, sendo a magnitude desta elevação mais acentuada nos experimentos 

isentos de inibidores. 

 O inibidor comercial agindo isoladamente mostrou-se mais eficiente no 

combate à corrosão do que agindo em parceria com a microemulsão nos ensaios 

realizados sem borbulhamento de CO2. Ao borbulhar-se o CO2, verificou-se uma 

melhoria inibitória da mistura frente a ação isolada do inibidor comercial, 

consequência da ação inibitória mais eficaz do tensoativo UNT L90 

microemulsionado em baixos valores de pH, como indicado na literatura. 

 Das concentrações de aditivos estudadas, nas condições propostas, a que 

apresentou melhor eficiência de inibição foi a de 40 ppm e 200 ppm, 

respectivamente, para os experimentos realizados sem e com borbulhamento de 

CO2, tanto no inibidor comercial agindo isoladamente (51% sem borbulhamento de 

CO2 e 72% com borbulhamento de CO2), quanto na mistura deste com 

microemulsão (29% sem borbulhamento de CO2 e 79% com borbulhamento de 

CO2). 

 Obteve-se, em todos os ensaios realizados, para o gráfico de Ci/θ por Ci, uma 

correlação linear próxima da unidade, concluindo-se que os dados experimentais se 

ajustaram ao modelo de Langmuir 

 O processo de inibiç o ocorreu de forma espontânea (ΔGº < 0) e a magnitude 

do valor de energia livre encontrada através do conjunto de ensaios apontou para 

uma adsorção do tipo física. 
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