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Capítulo 5 – DISCUSSÃO GERAL DOS RESULTADOS 

 

 

 

Os ensaios realizados, apresentados e discutidos individualmente no 

capítulo anterior, permitiram fazer uma análise crítica do ensaio NACE TM-0172 

(NACE, 2001) e alcançar os objetivos propostos neste estudo. 

Primeiramente, verificou-se que no mercado internacional há disponível 

três tipos de copos (sem chanfros, com chanfros assimétricos e simétricos) 

comercializados como sendo apropriados para serem usados no ensaio NACE TM-

0172 (NACE, 2001). Além disto, durante o desenvolvimento do presente estudo, foi 

verificado que, diante da dificuldade de conseguir copos com chanfros, em alguns 

laboratórios brasileiros, está sendo utilizado copos sem chanfros para a condução do 

referido ensaio.26 Diante da constatação feita neste estudo de que os resultados do 

ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) são influenciados pela geometria do copo, é 

fundamental que seja enfatizada a importância da padronização do copo no 

procedimento de ensaio. 

Ainda em relação à geometria do copo, verificou-se que a posição do 

corpo-de-prova em relação ao chanfro deve também ser preestabelecida. Isto não está 

adequadamente abordado no ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). Durante a 

execução do ensaio, devido à alta velocidade de agitação, o copo movimenta-se e a 

posição do corpo-de-prova em relação ao chanfro varia. Deve-se acompanhar o 

ensaio de modo a manter o corpo-de-prova na mesma posição. Este detalhe não 

consta no procedimento do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). 

Quanto ao corpo-de-prova de aço-carbono, verificou-se que em ensaios 

de curta duração, a geometria exerce influência nos resultados do ensaio, porém em 

ensaios realizados durante o tempo de quatro horas estabelecido pelo ensaio NACE 

(NACE, 2001), a geometria não influencia. Convém lembrar que, neste estudo, a 

influência da geometria restringiu-se apenas em relação à extremidade do corpo-de-

prova cilíndrico (plana ou cônica). Já o preparo de superfície é de fundamental 

                                                 
26 Informação obtida durante reuniões técnicas realizadas com profissionais envolvidos no 

monitoramento de dutos. 
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importância para a reprodutibilidade do ensaio. O lixamento final deve ser fixado em 

número de vezes em que se passa a lixa e não no tempo de lixamento, como está 

descrito no procedimento do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). Cabe esclarecer 

que o tempo gasto no preparo depende do operador enquanto o número de vezes em 

que se passa a lixa não depende. Neste sentido, o profissional que executa o ensaio 

deve ser muito bem treinado. Um bom preparo de superfície associado a um controle 

rigoroso das condições de ensaio garantem uma excelente reprodutibilidade. 

Um ponto de extrema importância, a ser verificado no ensaio NACE TM-

0172 (NACE, 2001), é a garantia de manter a total “molhabilidade” do corpo-de-

prova. Neste sentido, é fundamental atentar para os parâmetros teor de água e 

velocidade de agitação. O ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) é adequado para 

verificar a corrosividade de derivados como a nafta. Para este produto, a velocidade 

de 1050 rpm e um teor de água de 10% permitem a total “molhabilidade” do corpo-

de-prova. Em se desejando aumentar o teor de água, a velocidade também deve ser 

aumentada, devendo isto ser estabelecido experimentalmente. Outros produtos de 

densidades diferentes só poderiam ser avaliados por este ensaio se a viscosidade 

fosse tal que, com a velocidade e teor de água preestabelecidos, garantissem a total 

“molhabilidade” do corpo-de-prova. 

A porcentagem de superfície corroída não é significativamente afetada 

pela temperatura, no entanto, provavelmente a temperatura foi estabelecida como 

38ºC para facilitar a adoção das mesmas condições do ensaio em diferentes locais, 

uma vez que a temperatura ambiente pode variar consideravelmente. Em países mais 

quentes, por exemplo, seria mais difícil realizar o resfriamento caso a temperatura 

adotada fosse em torno de 25ºC. 

Após cerca de uma hora de ensaio, a porcentagem de área corroída final 

já é atingida. Isto dá indicação de que o tempo de ensaio poderia ser diminuído para, 

por exemplo, duas horas. No entanto, como o ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) 

é utilizado para a seleção e determinação da concentração mínima de inibidores de 

corrosão, não se poderia adotar tempos menores de ensaio sem conduzir um estudo 

similar utilizando inibidores de corrosão. 

O ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) não é adequado para detectar a 

influência do pH da fase aquosa na corrosividade do derivado ensaiado. Isto porque, 
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independente do pH inicial da fase aquosa, logo no início do ensaio o pH varia 

assumindo valores próximos ao neutro, devido à oxidação do Fe e dos íons Fe2+ 

formados, à precipitação de óxidos/hidróxidos férricos e ferrosos e à absorção de 

CO2. Mesmo tendo chegado a esta conclusão, não se pode simplesmente afirmar que 

a prática de acidificação da fase aquosa adotada no Brasil deveria ser abolida. Isto 

porque, à semelhança do que se comentou no parágrafo anterior, este ensaio é 

adotado para avaliar o desempenho de inibidores de corrosão. Como os inibidores de 

corrosão utilizados em dutos que transportam derivados de petróleo podem ser 

dímeros ou trímeros de cadeia longa (ácidos dicarboxílicos ou tricarboxílicos) 

(PARKER, 1981) o pH pode apresentar uma influência significativa na eficiência 

destes compostos. De fato, é bem conhecido pelos profissionais envolvidos com o 

monitoramento de dutos que ocorre uma perda significativa da eficiência de 

inibidores quando adicionados a derivados contaminados com compostos alcalinos. 

Assim sendo, é de fundamental importância a condução de ensaios similares com 

inibidores de corrosão para verificar a influência do pH da fase aquosa nos resultados 

do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). 

Um dos objetivos do presente estudo foi a verificação da possibilidade de 

se ter resultados quantitativos com o ensaio NACE. Para tal, foram conduzidos 

ensaios de perda de massa. No entanto, verificou-se que não havia reprodutibilidade 

dos resultados obtidos. Muito provavelmente, isto foi devido ao curto período de 

ensaio e à pouca quantidade de água. Em geral, os ensaios para determinação de 

taxas de corrosão do aço-carbono e meios aerados são realizados com longos tempos 

de imersão – da ordem de centenas de horas (WOLYNEC, 1980). Assim, segundo 

Wolynec (1980), em soluções aeradas nas quais o principal reagente catódico é o 

oxigênio dissolvido, o seu suprimento até a superfície do metal é fundamental na 

determinação da velocidade de corrosão, e este suprimento é influenciado pelos 

seguintes fatores: 

 arranjo geométrico da célula, do eletrodo e da solução contida; 

 velocidade de dissolução do oxigênio na superfície da solução; 

 velocidade de difusão do oxigênio através do eletrólito (incluindo o “efeito 

protetor” determinado pelos produtos de corrosão); 
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 solubilidade de oxigênio no eletrodo, isto é, a sua dependência com a natureza do 

soluto; 

 pressão parcial do oxigênio sobre a solução; 

 correntes de convecção. 

Assim, como no ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) o corpo-de-

prova não fica totalmente imerso na fase aquosa, mas sujeito a gotículas de água em 

movimento, as variações da velocidade de suprimento de O2 devem ser muito 

elevadas, fato que explica a não-reprodutibilidade dos ensaios. 

Finalmente, é necessário discutir o fato se o ensaio NACE TM-0172 

(NACE, 2001) representa as condições estabelecidas no interior dos dutos. Se fosse 

considerado o fato do interior dos dutos ser um sistema fechado com quilômetros de 

comprimentos e o fato da afirmação de Kirkov (1987), de que a solubilidade do O2 

nos derivados é baixa, poder-se-ia facilmente concluir que a corrosão das paredes dos 

dutos que transportam derivados não estaria associada ao O2, mas sim a outros 

fatores como os gases H2S e CO2 dissolvidos nos derivados, como citado por Blair 

(1951 apud LEE; HAINES, 1960). Neste caso, o ensaio NACE TM-0172 (NACE, 

2001) não representaria as condições estabelecidas no interior dos dutos, por ser 

realizado em condições de forte aeração. No entanto, por meio dos ensaios realizados 

verificou-se claramente que a nafta exposta ao ar atmosférico é capaz de dissolver 

em grandes quantidades o O2 e CO2 da atmosfera e alimentar a fase aquosa com estes 

gases, de modo a estabelecer condições aeradas, causando a corrosão do ferro tendo a 

reação de redução do oxigênio como a principal reação catódica. A nafta, durante a 

sua produção e armazenamento em tanques não-herméticos provavelmente fica 

saturada com O2 e CO2, carreando estes gases, em grande quantidade, para o interior 

dos dutos durante o bombeio do produto da refinaria para os terminais. Assim, a 

corrosão por toda extensão dos dutos ocorre nos locais onde gotículas de água ficam 

aderidas à parede interna do duto ou onde ocorre separação da fase aquosa, ou por 

condições de estagnação (geralmente os bombeios são intermitentes) ou por baixa 

velocidade de escoamento, sendo que esta fase aquosa é continuamente alimentada 

pelos gases O2 e CO2 provenientes da fase orgânica (nafta). Isto de fato é 

corroborado por alguns autores como Foroulis (1982) e Battino (1981 apud 

GROYSMAN; ERDMAN, 2000) que afirmam que a solubilidade do O2 na fase 
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orgânica é maior do que na fase aquosa. Portanto, considerando que o ensaio NACE 

TM-0172 (NACE, 2001) é realizado em condições de forte aeração, este ensaio 

realmente simula a corrosão interna que ocorre nos dutos que transportam derivados 

de petróleo. Desta forma, a corrosão interna das tubulações na maioria das vezes 

pode perfeitamente ser monitorada por meio do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 

2001). A exceção ao monitoramento por este ensaio dá-se no caso de ocorrência de 

corrosão microbiológica decorrente da deposição de compostos orgânicos e/ou 

inorgânicos criando condições desaeradas na interface depósito/metal as quais 

facilitam a formação de biofilmes, criando condições para o desenvolvimento de 

bactérias redutoras de sulfato. 

 


