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Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 

 

 

 

Antes de transportar os derivados de petróleo por dutos, a sua 

corrosividade é verificada por meio do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) 

intitulado “Determining Corrosive Properties of Cargoes in Petroleum Product 

Pipelines”. Caso se comprove corrosividade inaceitável, ensaios complementares são 

realizados para determinar a quantidade mínima de inibidor necessária para diminuir 

a corrosividade a níveis aceitáveis. Experiências têm mostrado que se a quantidade 

de inibidor determinada por meio do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) é 

adicionada ao derivado, a corrosão interna dos dutos pode ser controlada.  

O ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) consiste em verificar as 

alterações visuais que ocorrem em corpos-de-prova de aço-carbono padronizados 

imersos durante quatro horas, com agitação, no derivado de petróleo em estudo no 

qual é adicionado 10% de água (com pH = 7,0). Por meio da porcentagem da área 

corroída, e não da intensidade da coloração dos produtos de corrosão ou da perda de 

massa, avalia-se a corrosividade do derivado, atribuindo-se a esta porcentagem um 

grau de corrosividade. Cabe citar, que a água é adicionada, pois a corrosividade dos 

derivados de petróleo é devida à presença da água de formação proveniente do 

processo de extração/refino do petróleo e da água incorporada durante o 

armazenamento em tanques não-herméticos (FOROULIS, 1982). Na ausência de 

água, não ocorre corrosão. 

Conforme pode ser visto, o referido ensaio avalia a corrosividade do 

derivado em condições não-estagnadas e na presença de água aerada. Neste ponto, 

surge a questão: o ensaio realizado na condição de forte aeração estaria ou não 

relacionado realmente com a corrosão interna de dutos que são sistemas fechados, 

portanto pode-se ou não considerar meio aerado? 

Um fato importante a ser citado é que este ensaio foi desenvolvido para 

avaliar a corrosividade dos derivados de petróleo de outros países. No Brasil, a água 

residual presente em alguns dutos que transportam derivados de petróleo apresenta 

um pH ácido (da ordem de 4). Por esta razão, foi introduzida uma modificação no 
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ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) pelo setor de petróleo nacional: a água 

adicionada ao derivado é previamente acidificada com ácido clorídrico diluído (pH = 

4,5). 

Além do pH, os profissionais que executam o ensaio, nos laboratórios de 

controle da corrosividade de derivados de petróleo, não têm conhecimento sobre a 

influência das outras variáveis do ensaio, citando: grau de agitação, quantidade de 

água adicionada, geometria do corpo-de-prova, temperatura e tempo de ensaio. 

Em uma ampla pesquisa bibliográfica realizada, não foram encontrados 

trabalhos que discutissem o referido ensaio. Localizou-se apenas um trabalho recente 

realizado por Ferreira et al. (2002a). Entre outros parâmetros, os autores verificaram 

a influência do pH da água adicionada nos resultados do ensaio NACE TM-0172 

(NACE, 2001) e verificaram que não há diferença de resposta quando o ensaio é feito 

com água de pH 4,5; 6,5 e 8,5. Os autores concluíram que a influência do pH da água 

não pode ser avaliada adequadamente com base no ensaio NACE TM-0172 (NACE, 

2001).  

Diante do exposto, considerou-se importante desenvolver um estudo 

objetivando a verificação da influência das diferentes condições de realização do 

ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) nos resultados obtidos. Este estudo não só 

permitiria a melhor compreensão do ensaio, mas também viabilizaria, caso 

necessário, a adoção de condições mais representativas das condições brasileiras. 

Assim, neste estudo, os objetivos foram: verificar a influência, nos resultados obtidos 

com o ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001), do pH, da temperatura, do teor de 

água, do grau de agitação, do tempo de ensaio e da geometria do corpo-de-prova; 

fazer avaliação quantitativa por meio da determinação da perda de massa e 

correlacionar os resultados da avaliação visual e da perda de massa. 

Para algumas variáveis, estudos específicos foram conduzidos para 

melhor entendimento dos resultados obtidos nos ensaios para identificação da 

influência das variáveis do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). Ensaios 

adicionais foram conduzidos na tentativa de entender o mecanismo de corrosão do 

aço-carbono pela mistura derivado/água. 

O presente trabalho está dividido em sete capítulos, incluindo este 

primeiro. No Capítulo 2, é feita uma revisão bibliográfica sobre a corrosividade dos 
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derivados de petróleo transportados por meio de dutos terrestres e sobre os ensaios 

comumente utilizados para monitoramento da corrosão interna de dutos, também são 

apresentados alguns trabalhos relacionados ao assunto. No Capítulo 3, encontram-se 

descritos os materiais, equipamentos e métodos experimentais adotados para a 

execução da parte experimental do trabalho. O Capítulo 4 apresenta os resultados 

experimentais e discussões por tópico abordado. O Capítulo 5 apresenta uma 

discussão geral de todos os resultados do Capítulo 4. No Capítulo 6, é apresentada a 

conclusão do trabalho. Por último, no Capítulo 7, são apresentadas algumas 

sugestões para futuros trabalhos. 

 


