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Capítulo 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

A parte experimental deste trabalho foi desenvolvida em duas fases. A 

primeira fase teve como objetivo a análise crítica do ensaio de verificação da 

corrosividade de derivados de petróleo denominado ensaio NACE TM-0172 (NACE, 

2001), enfocando a influência das condições do ensaio nas respostas obtidas e 

incluindo a verificação da possibilidade de se ter como resposta não só a área 

corroída mas também a perda de massa. Já a segunda fase teve como objetivo a 

verificação da adequação de se realizar o ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) em 

condição de forte aeração.  

Todos os reagentes utilizados foram de grau P.A. 

 

3.1 Primeira fase 

Esta fase foi desenvolvida com realização do ensaio NACE TM-0172 

(NACE, 2001), com introdução de algumas modificações das condições de ensaio e 

dos dispositivos e materiais utilizados. Ao mesmo tempo, foram propostas 

modificações na geometria dos corpos-de-prova para facilitar a inserção da resposta 

perda de massa.  

A seguir, estão descritas detalhadamente todas as etapas da primeira fase, 

incluindo a escolha e confecção dos corpos-de-prova assim como os ensaios 

realizados. Convém esclarecer, que nesta fase foi realizado inicialmente um 

planejamento de experimentos objetivando identificar as variáveis que influenciavam 

os resultados do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) e, também, verificar a 

possibilidade de ter como resposta a perda de massa. Posteriormente, ensaios 

específicos simples foram realizados para estudar individualmente cada variável de 

ensaio. Finalmente, mais um planejamento de experimentos foi realizado para 

complementar os estudos. 
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3.1.1 Corpos-de-prova 

O ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) recomenda que o corpo-de-

prova: 

 seja constituído por uma haste de aço rosqueada de 81,0 mm x 12,7 mm 

(3,19 polegadas x 0,500 polegadas), usada com um suporte de plástico ou 

politetrafluoretileno (PTFE), conforme Figura 3.1; 

 seja feito de aço de acordo com o UNS13 G10150 (grau 1015), UNS G10180 (grau 

1018), UNS G10200 (grau 1020) ou UNS G10250 (grau 1025) da ASTM A 108. 

 

 

Figura 3.1 – Corpo-de-prova padronizado pelo ensaio NACE TM-0172. 
FONTE – NACE, 2001 

 

Para todos os ensaios realizados neste trabalho, foram utilizados corpos-

de-prova confeccionados a partir de uma barra de aço-carbono COPANT 1020 

(correspondente à especificação UNS G10200) trefilada cilíndrica com diâmetro de 

12,70 mm adquirida na empresa Aços Trefita Ltda. Devido à dificuldade em 

encontrar aço-carbono COPANT 1020 no mercado, decidiu-se comprovar o teor de 

manganês, fósforo, carbono e enxofre desta barra. Assim, amostras desta barra foram 

levadas, para análise química, ao Laboratório de Análises Químicas Inorgânicas do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S. A. – IPT. Os teores de 

manganês e fósforo foram determinados por espectrometria de emissão óptica, desta 

forma, foi utilizado um espectrômetro de emissão óptica da marca ARL e modelo 

3460. Já os teores de carbono e enxofre foram determinados por combustão, desta 

forma, foi utilizado um analisador de carbono e enxofre da marca Leco e modelo CS-

444. Os teores de manganês, fósforo, carbono e enxofre encontrados nas amostras da 

barra estão apresentados na Tabela 3.1, juntamente com a composição nominal do 

aço COPANT 1020, constante na norma NBR NM 87 (ABNT, 2000). 

                                                 
13 Unified Numbering System. 
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Os teores apresentados na Tabela 3.1 foram comparados aos valores 

nominais. Verificou-se que a barra adquirida estava dentro da especificação aço-

carbono COPANT 1020 da norma NBR NM 87 (ABNT, 2000).

 

Tabela 3.1 

Composição química da barra de aço-carbono utilizada para confecção dos corpos-
de-prova 

Elementos Resultados da análise NBR NM 87 (ABNT, 2000)

Manganês (Mn) - % 0,43 ± 0,01 0,30 – 0,60 
Fósforo (P) - % 0,026 ± 0,001 0,040 máx. 
Carbono (C) - % 0,20 ± 0,01 0,18 – 0,23 
Enxofre (S) - % 0,040 ± 0,004 0,050 máx. 

 

Os corpos-de-prova utilizados, neste ensaio, foram confeccionados pelo 

Laboratório de Tecnologia de Fabricação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo S. A. – IPT, conforme o ensaio NACE TM-0172 (NACE, 

2001). O desenho esquemático feito pelo Laboratório antes da confecção e a 

fotografia do corpo-de-prova pronto estão apresentados no Anexo A. 

Além do corpo-de-prova padronizado do ensaio NACE TM-0172 

(NACE, 2001) também foram confeccionados corpos-de-prova modificados com 

base plana. O desenho esquemático feito antes da confecção e a fotografia do corpo-

de-prova pronto também estão apresentados no Anexo A. 

Para os ensaios de determinação de perda de massa do primeiro 

planejamento estatístico, foram confeccionados novos corpos-de-prova também 

cilíndricos, porém menores e de base plana, constituindo um conjunto de três corpos-

de-prova. O objetivo desta montagem era verificar se ao longo da “altura” 

(comprimento) do corpo-de-prova a corrosão era uniforme. No entanto, como uma 

mudança da geometria do corpo-de-prova poderia acarretar mudanças nas condições 

do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001), a concepção dos corpos-de-prova para os 

ensaios de determinação de perda de massa levou em consideração as dimensões 

originais do corpo-de-prova padronizado do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). 

Dois tipos de corpos-de-prova foram desenvolvidos, os quais foram denominados 

como:  
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 conjunto de três corpos-de-prova base cônica: os três cilindros foram 

separados com anel de PTFE14. A base cônica do corpo-de-prova foi conservada, 

porém substituída por uma peça de PTFE na forma de um cone, conforme 

mostrado no Anexo A. O objetivo da adoção dos três cilindros foi verificar se, 

ao longo de toda extensão do corpo-de-prova, a perda de massa era ou não 

constante; 

 conjunto de três corpos-de-prova base plana: com a mesma concepção dos 

corpos-de-prova anteriores, mas com base plana de PTFE em substituição a 

parte cônica, conforme mostrado no Anexo A. 

Para os ensaios de determinação de perda de massa do segundo 

planejamento estatístico, considerou-se inadequado os conjuntos de corpos-de-prova 

utilizados para perda de massa no primeiro planejamento estatístico devido à não 

reprodutibilidade dos resultados obtidos para os três corpos-de-prova de cada 

conjunto. Assim, foram confeccionados dois novos corpos-de-prova também 

cilíndricos, ambos de base cônica. Novamente, a concepção dos corpos-de-prova 

para os ensaios de determinação de perda de massa levou em consideração as 

dimensões originais do corpo-de-prova padronizado do ensaio NACE TM-0172 

(NACE, 2001). Dois tipos de corpos-de-prova foram desenvolvidos, os quais foram 

denominados como: 

 corpo-de-prova pequeno base cônica: semelhante ao conjunto três corpos-de-

prova base cônica, mas com os dois primeiros corpos-de-prova deste conjunto 

substituídos por PTFE, conforme fotografia apresentada no Anexo A; 

 corpo-de-prova grande base cônica: semelhante ao corpo-de-prova 

padronizado do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001), porém com a ponta 

cônica substituída por PTFE, conforme fotografia apresentada no Anexo A. 

Assim, seis tipos de corpos-de-prova foram utilizados para o presente 

trabalho (Figura 3.2): 

 tipo 1: cônica para exame visual, padronizado pelo ensaio NACE TM-0172 

(NACE, 2001); 

 tipo 2: cilíndrica para exame visual; 

                                                 
14 PTFE é politetrafluoroetileno, marca comercial Teflon. 



 55

 tipo 3: conjunto de três corpos-de-prova base cônica para perda de massa; 

 tipo 4: conjunto de três corpos-de-prova base plana para perda de massa; 

 tipo 5: corpo-de-prova pequeno base cônica; 

 tipo 6: corpo-de-prova grande base cônica. 

 
 

 

 

 

Tipo 1 Tipo 2 

 

 

 

 

Tipo 3 Tipo 4 

  
 

Tipo 5 

 

Tipo 6 

Figura 3.2 – Tipos de corpos-de-prova. 

 

3.1.1.1  Preparação dos corpos-de-prova 

O ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) apresenta uma descrição 

detalhada do procedimento a ser adotado para a preparação dos corpos-de-prova, 

conforme Anexo B. Para a execução dos ensaios dos planejamentos estatísticos, foi 

feita uma modificação no procedimento visando uma melhor reprodutibilidade dos 

resultados. 

O procedimento modificado foi muito semelhante ao recomendado pelo 

ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001), diferindo somente em relação ao lixamento 

final do corpo-de-prova. Desta forma, foi definido o número de vezes e não o tempo 

conforme o ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) em que o corpo-de-prova é 

submetido ao lixamento. 

A seguir, é descrito o procedimento adotado de preparo de superfície: 
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 fixação do corpo-de-prova em um agitador mecânico da marca Fisatom, modelo 

722D (Figura 3.3); 

 ajuste da velocidade de agitação na faixa de velocidade de 1700 rpm a 1800 rpm; 

 lixamento com utilização de lixa grana 100 (carbeto de silício) até retirada de 

todas as manchas provenientes da corrosão do aço-carbono (Figura 3.4), sendo 

que a verificação do estado da superfície deve ser feita com lupa com duas vezes 

de aumento. A lixa utilizada em um determinado corpo-de-prova não deve ser 

utilizada para lixamento de outro corpo-de-prova;

 

 

Figura 3.3 – Corpo-de-prova fixado no agitador mecânico. 

 

   

Figura 3.4 – Lixamento do corpo-de-prova com utilização de lixa grana 100. 
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 lixamento por meio de movimentos descendentes firmes no sentido longitudinal 

do corpo-de-prova, de forma a produzir uma superfície fina e uniformemente 

arranhada (Figura 3.5), incluindo a extremidade cônica. Esta operação deve ser 

repetida por 50 vezes15 ao longo da parte cilíndrica e também, por 50 vezes na 

base cônica. A verificação do estado da superfície deve ser feito com lupa com 

duas vezes de aumento; 

 retirada do corpo-de-prova do agitador mecânico e imersão do mesmo em um 

béquer contendo acetona até o momento do início do ensaio. 

 

 

Figura 3.5 - Lixamento por meio de movimentos descendentes firmes no sentido 
longitudinal do corpo-de-prova incluindo a extremidade, por 50 vezes. 

 

3.1.2   Copo de ensaio 

Os copos utilizados para a execução do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 

2001) possuem uma geometria particular: apresentam dois chanfros com 

profundidade de 10 mm localizados em posições diametralmente opostas, conforme 

ilustrado na Figura 3.6. Os copos utilizados no presente estudo foram adquiridos no 

exterior. 

                                                 
15 No ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) é recomendado que esta operação seja feita por um a 

dois minutos. 
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(a) Esquema do copo (b) Copo 

Figura 3.6 – Aspecto do copo utilizado no ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). 
Pode-se visualizar os dois chanfros diametralmente opostos. 

 

3.1.3 Ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) – “Determining Corrosive 

Properties of Cargoes in Petroleum Product Pipelines” 

Este ensaio é realizado no equipamento “Rust Preventing Characteristics 

Oil Bath” da marca Koehler, modelo K30160 (Figura 3.7), denominado neste estudo 

como “Equipamento NACE”. 

Antes do início dos ensaios, foi adicionado óleo lubrificante de uso 

industrial e marítimo, especificação MARBRAX TR-32 da marca PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A., dentro do reservatório do equipamento até um nível de 

3 cm abaixo da tampa metálica. Nesta tampa, foi adaptado um termômetro para 

controle da temperatura do óleo (Figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7 – Vista geral do Equipamento “Rust Preventing Characteristics Oil 
Bath”. Neste estudo, este foi denominado de “Equipamento NACE”. 

 

Termômetro 

Termostato 
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Todos os materiais e acessórios utilizados neste ensaio foram lavados 

para retirada de qualquer tipo de sujeira ou gordura. A ordem de lavagem das 

vidrarias e acessórios metálicos foi: (a) detergente alcalino, (b) água quente, (c) água 

destilada, (d) álcool etílico e (e) acetona. Para os acessórios em acrílico a seqüência 

de lavagem seguiu apenas os itens (a), (b) e (c) citados anteriormente. Já no caso dos 

termômetros, a seqüência de lavagem seguiu os itens (a), (b), (c) e (d). 

O manuseio de todos os materiais e acessórios foi feito utilizando luvas 

de borracha nitrílicas. 

A descrição do procedimento de ensaio de acordo com o ensaio NACE 

TM-0172 (NACE, 2001) está apresentada no Anexo B. Para a execução dos ensaios 

dos planejamentos estatísticos, foram tomados alguns cuidados adicionais, a saber: 

verificou-se que durante a execução de alguns ensaios preliminares, devido à 

agitação, a posição do corpo-de-prova mudava em relação ao chanfro do copo de 

ensaio, por esta razão no procedimento foi incluída a adoção de cuidados adicionais 

para conservar a posição do corpo-de-prova em relação ao chanfro durante todo o 

decorrer do ensaio. 

A seguir, é descrito o procedimento adotado para execução do ensaio 

NACE TM-0172 (NACE, 2001). Neste estudo, este foi denominado “procedimento 

NACE”: 

 ajuste da temperatura do óleo em (38,0 ± 1,0)ºC por meio do termostato do 

equipamento (Figura 3.7); 

 colocação das hastes metálicas no equipamento para acionamento da agitação a 

qual deve ser mantida a 1050 rpm (Figura 3.8); 
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Figura 3.8 – Fotografia ilustrando o equipamento com as hastes metálicas. 

 

 desligamento da agitação do equipamento quando a temperatura do óleo atingir 

(38,0 ± 1,0)ºC; 

 retirada das hastes metálicas e lavagem das mesmas; 

 medição de 300 mL do derivado de petróleo em estudo (nafta) com auxílio de 

uma proveta de 500 mL; 

 transferência dos 300 mL do derivado da proveta para o copo; 

 colocação dos copos nos orifícios apropriados do Equipamento NACE, sendo que 

o nível do óleo dentro do equipamento não deve ser inferior ao nível do derivado 

no copo; 

 colocação das tampas nos copos (Figura 3.9); 

 colocação das hastes metálicas de modo que seus eixos fiquem 6 mm dos centros 

de cada um dos copos e as lâminas fiquem 2 mm afastadas do fundo de seus 

respectivos copos (Figura 3.9); 

 

Hastes 



 61

 

Figura 3.9 – Acessórios do ensaio NACE TM-0172. 
FONTE - NACE, 2001 

 

 adaptação dos termômetros por meio de rolhas nos furos próprios de cada tampa 

(Figura 3.9); 

 acionamento da agitação a qual deve ser mantida entre 950 rpm e 1050 rpm; 

 após a temperatura das amostras atingir (38,0 ± 1,0)ºC, colocação dos corpos-de-

prova devidamente secos e conectados aos suportes de acrílico nos furos 

apropriados das tampas (Figura 3.9); 

 agitação por 30 min; 

 desligamento da agitação após os 30 min para adição de 30 mL da água destilada 

com um determinado pH; 

 acionamento da agitação; 

 acompanhamento do ensaio para verificação da posição relativa do corpo-de-

prova em relação ao chanfro. Se notado qualquer deslocamento, recolocação 

manual do corpo-de-prova na posição original16; 

 três horas e meia após a adição de água, desligamento da agitação; 

 retirada dos corpos-de-prova do ensaio e lavagem com acetona P.A.; 

 avaliação da área atacada de acordo com a Tabela 2.8 conforme visto no Capítulo 

2, sendo a inspeção feita com a utilização de lupa com duas vezes de aumento. 

 

                                                 
16 Esta etapa não consta no ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). 

Termômetro 

Rolha 

Suporte de 
acrílico 

Tampa 

Haste metálica 
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Observando a Tabela 2.8, nota-se que pequenos erros no cálculo da área 

corroída não determinam erros significativos na classificação da corrosividade do 

derivado, visto que cada grau de corrosividade abrange uma larga faixa de 

porcentagem de área corroída. Por exemplo, o grau de corrosividade E corresponde à 

faixa de área corroída situada entre 75% e 100%. 

A avaliação visual do corpo-de-prova foi feita considerando dois 

hemicilindros, a saber: 

 “Frente”: superfície atingida diretamente pelo fluido (derivado/água) em 

movimento (Figura 3.10); 

 “Verso”: superfície não atingida diretamente pelo fluido (derivado/água) em 

movimento. 

Para efetuar o cálculo da área corroída17, visualizou-se primeiramente um 

dos hemicilindros, ou seja, analisou-se 50% da área exposta. Em seguida, “dividiu-

se” este hemicilindro ao meio, obtendo-se assim, duas partes com área de 25% cada 

(Figura 3.11a). No caso de área corroída pequena, “dividiu-se” (aproximadamente, 

uma vez que o corpo-de-prova possui base cônica) este hemicilindro em parte 

                                                 
17 Cabe esclarecer que o ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) não apresenta metodologia de cálculo 

de área corroída. 

menores (Figuras 3.11b e 3.11c). Desta forma determinou-se a área corroída de cada 

hemicilindro e por meio da soma destas áreas, classificou-se de acordo com a Tabela 

2.8. 
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Figura 3.10 –A superfície denominada “FRENTE” do corpo-de-prova é aquela 
diretamente atingida pelo fluido em movimento. “VERSO” é a superfície oposta. 

 

 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Figura 3.11 –Cálculo da área corroída do corpo-de-prova após ensaio. 

 

3.1.4 Montagem de um dispositivo de ensaio para visualização do corpo-de-

prova em ensaio 

Conforme visto na descrição do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001), 

o equipamento no qual este ensaio é realizado não permite a observação do corpo-de-

prova em ensaio uma vez que os copos nos quais são colocados os corpos-de-prova 

são imersos em um banho de óleo com paredes de aço inoxidável (Figura 3.8). 

Sentido da agitação 

Chanfro 
simétrico 

FRENTE: superfície do 
corpo-de-prova 
atingida diretamente 
pelo fluido 
(derivado/água) 

25%

25%

12,5% 12,5%

12,5% 12,5%

10% 10% 10% 10% 10%
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Assim, foi montado um dispositivo para simular este ensaio de uma maneira que 

permitisse observar o corpo-de-prova durante a realização do mesmo. 

O dispositivo montado está mostrado na Figura 3.12. Este dispositivo foi 

denominado “Equipamento NACE Visualização”. 

 

 

Figura 3.12 – Dispositivo para simulação do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 
2001). 

 

Os acessórios (copo, tampa, termômetro, haste metálica, etc.) utilizados 

neste dispositivo foram os mesmos utilizados nos equipamento “Rust Preventing 

Characteristics Oil Bath”. O procedimento da montagem do dispositivo foi o 

seguinte: 

 posicionamento do copo no qual é colocado o corpo-de-prova dentro de uma cuba 

de vidro que contém o mesmo óleo que é utilizado no equipamento “Rust 

Preventing Characteristics Oil Bath”, conforme Figura 3.13; 

 

Agitador 
mecânico 

Termômetro 

Corpo-de-prova 

Chapa 
aquecedora 

Haste metálica 

Tampa 

Copo 

Cuba de 
vidro 
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Figura 3.13 – Posicionamento do copo dentro da cuba. 

 

 colocação da cuba sobre uma chapa aquecedora (marca Thermolyne, modelo HP-

2305B), conforme Figura 3.14 de forma a permitir que a temperatura do ensaio 

seja mantida em (38,0 ± 1,0)ºC; 

 adição de 300 mL do derivado de petróleo em estudo (nafta) no copo com auxílio 

de uma proveta de 500 mL; 

 

 

Figura 3.14 – Colocação da cuba sobre uma chapa aquecedora. 

 

 colocação da tampa no copo; 

 colocação da haste metálica presa ao agitador mecânico (marca Fisatom, modelo 

722D) de modo que seu eixo ficasse 6 mm do centro do copo e a lâmina ficasse 

2 mm afastada do fundo do copo; 

Copo dentro 

da cuba 

Chapa aquecedora 
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 adaptação do termômetro por meio de rolha no furo apropriado da tampa; 

 acionamento da agitação a qual foi mantida a 1050 rpm; 

 após a temperatura da amostra atingir (38,0 ± 1,0)ºC, colocação do corpo-de-

prova seco (devidamente lixado conforme descrito anteriormente no item 3.1.1) 

conectado ao suporte de acrílico no furo apropriado da tampa; 

 remoção do termômetro temporariamente para adição de 30 mL de água destilada 

com um determinado pH. 

As Figuras 3.15a e 3.15b mostram o ensaio antes e após o acionamento 

do agitador, respectivamente. Pode-se verificar que é perfeitamente possível o 

acompanhamento do ensaio, sendo inclusive possível visualizar a região em que 

ocorre a mistura da água com o derivado. Para facilitar ainda mais esta visualização, 

em alguns ensaios, a água foi substituída por uma solução diluída a 47 g/L de ácido 

sulfúrico 98% contendo 75 g/L de sulfato de cobre. Esta prática permitiu: 

 melhor visualização da mistura derivado/água (emulsão); 

 registrar a região da superfície do corpo-de-prova que é atingida pelo solução 

aquosa uma vez que esta região fica cobreada. 

 

  
(a) Sem agitação (b) 1050 rpm 

Figura 3.15 – Simulação do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) realizado num 
dispositivo especialmente montado para permitir a visualização do corpo-de-prova 
em ensaio. 

 

Cabe aqui citar um fato importante observado durante os ensaios 

realizados no “Equipamento NACE Visualização”: a superfície dos corpos-de-prova 

apresentava coloração vermelha indicativa de ocorrência de corrosão somente 

Óleo 
A turbidez da 
mistura 
derivado/água 
(emulsão) 

Água 



 67

quando atingida pela mistura derivado/água. A região que não era atingida por esta 

mistura, mas somente pelo derivado, apresentava-se intacta sem sinais de corrosão. 

 

3.1.5 Ensaio de perda de massa 

Os ensaios de perda de massa foram realizados com os corpos-de-prova 

tipo 3, tipo 4, tipo 5 e tipo 6. Estes corpos-de-prova foram preparados conforme 

descrito no item 3.1.1.1, com exceção da última etapa, após retirada do corpo-de-

prova do agitador mecânico, seguiram-se as etapas: 

 desengraxamento com acetona; 

 determinação da área dos corpos-de-prova; 

 pesagem dos corpos-de-prova utilizando uma balança analítica da marca Mettler 

Toledo, modelo AB204-S com resolução de 0,0001 g. 

Após pesagem, os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio NACE 

TM-0172 (NACE, 2001) conforme condições estabelecidas no primeiro e segundo 

planejamentos estatísticos. Ao término do ensaio, os corpos-de-prova foram pesados 

na mesma balança analítica citada anteriormente e, em seguida, para determinação da 

massa final18 dos corpos-de-prova, foram realizadas decapagens sucessivas segundo 

a metodologia descrita na norma ASTM G1 (ASTM, 2001). As decapagens foram 

feitas com solução de Clark, composta de 20 g/L de trióxido de antimônio e 50 g/L 

de cloreto estanoso em ácido clorídrico. As etapas do procedimento de decapagem 

foram as seguintes: imersão do corpo-de-prova durante um intervalo de tempo 

preestabelecido, retirada do corpo-de-prova, lavagem, secagem e pesagem. O tempo 

total de decapagem foi de 174 s (tempo suficiente para estabilização da massa do 

corpo-de-prova) e os períodos de decapagem adotados foram: 

 três decapagens de 1 s; 

 duas decapagens de 3 s; 

 uma decapagem de 15 s; 

 uma decapagem de 30 s; 

 duas decapagens de 60 s. 

                                                 
18 Houve formação de produtos de corrosão aderentes sobre a superfície dos corpos-de-prova, desta 

forma, sendo necessário adotar um procedimento para retirada dos mesmos. 
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Após a última pesagem, os valores dos pares de pontos (tempo de 

decapagem, massa) foram locados num gráfico, conforme Figura 2.10 apresentada no 

Capítulo 2 (item 2.8.4.2). Por meio da intersecção das duas retas obtidas (reta a 

correspondente à remoção dos produtos de corrosão e reta b correspondente ao 

ataque ao substrato), obteve-se a massa final do corpo-de-prova. Desta forma, com a 

massa inicial e a área do corpo-de-prova previamente determinadas e a massa final 

após as decapagens, determinou-se a perda de massa. Considerando-se a perda de

massa em função do tempo de ensaio, calculou-se também a taxa de corrosão. Para o 

cálculo, utilizaram-se as fórmulas: 

∆m = mi - mf 

Tcorrosão = 
t.A.d

m∆ x 104 

onde: 

∆m = perda de massa expressa em g; 

mi = massa inicial expressa em g; 

mf = massa final expressa em g; 

Tcorrosão = taxa de corrosão expressa em µm/ano; 

d = densidade do corpo-de-prova expressa em g/cm3; 

A = área do corpo-de-prova expressa em cm2; 

t = tempo do ensaio expresso em ano. 

 

3.2 Segunda fase 

Nesta fase, alguns ensaios complementares simples foram realizados com 

objetivo de verificar se a condição imposta pelo ensaio NACE TM-0172 (NACE, 

2001), de forte aeração, realmente simularia a corrosão interna de dutos que 

transportam derivados de petróleo. Assim, foram realizados ensaios de imersão de 

chapas de aço-carbono COPANT 1020, em meio de misturas nafta/água, em 

condições aeradas e em condições desaeradas19. Nas duas condições, foi utilizada 

água destilada com os seguintes valores iniciais de pH: 

                                                 
19 Uma vez que o objetivo era um estudo apenas qualitativo, para a condição denominada desaerada, 

foi injetado gás nitrogênio de pureza 99,999%, não sendo montado um sistema para retenção do 
residual de gás oxigênio. 
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 pH 4,5 (acertado com solução diluída de ácido clorídrico); 

 pH 7,0; 

 pH 9,5 (acertado com solução diluída de hidróxido de sódio). 

 

3.2.1 Ensaio em meio aerado 

O procedimento adotado foi: 

 medição de 500 mL do derivado em estudo (nafta) e 500 mL de água destilada 

(com pH ajustado previamente) com auxílio de uma proveta; 

 transferência do derivado e da água para um recipiente de acrílico de forma 

retangular com dimensões 15 cm x 20 cm x 5 cm, provido de tampa e uma saída 

com torneira na parte inferior (Figura 3.16). Este recipiente foi concebido e 

construído especialmente para a condução destes ensaios; 

 agitação da mistura derivado/água por 15 min por meio de um agitador mecânico 

da marca Fisatom, modelo 722D; 

 desligamento da agitação e repouso da mistura derivado/água por 10 min (tempo 

necessário para separação completa das duas fases); 

 

 

Figura 3.16 – Sistema montado para medição do pH em meio de derivado/água na 
condição aerada. 

 

 colocação do corpo-de-prova (chapa metálica de aço-carbono de dimensões 10 cm 

x 15 cm) de maneira a se ter 5 cm imerso na fase aquosa, 5 cm imerso na fase 

nafta e 5 cm exposto à atmosfera, conforme mostrado na Figura 3.16. Para 

facilitar a visualização, foi traçada uma linha azul e uma linha vermelha, sendo 

Nafta 

Água 

Haste do Agitador 

Torneira 

Posição da 
chapa 

5 cm exposta à 
atmosfera 

5 cm imerso na 
nafta 

5 cm imerso na 
água 
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que acima da linha azul, está a região da chapa exposta ao ar atmosférico, entre a 

linha azul e a linha vermelha está a região imersa na nafta e, abaixo da linha 

vermelha, está a região imersa na água; 

 após colocação do corpo-de-prova, registro fotográfico do corpo-de-prova para 

acompanhamento de ocorrência ou não de corrosão do aço e medição do pH da 

água em intervalos de 20 min até um total de quatro horas de ensaio. Para 

medição do pH, cerca de 50 mL de água era retirado por meio da torneira e, após 

medição, este volume era colocado novamente no recipiente de acrílico. 

 

3.2.2 Ensaio em meio desaerado (com injeção de gás nitrogênio) 

 

3.2.2.1 Sistema aberto 

O procedimento adotado foi: 

 medição de 500 mL do derivado em estudo (nafta) e 500 mL de água destilada 

(com pH ajustado previamente) com auxílio de uma proveta; 

 transferência da água para um recipiente de acrílico e em seguida, borbulhamento 

de gás nitrogênio por meio de um difusor instalado no fundo do recipiente 

conforme ilustrado na Figura 3.17; 

 após 15 min de borbulhamento do gás nitrogênio, adição do derivado 

(previamente homogeneizado com agitação durante 15 min) no recipiente de 

acrílico que contém a água, conforme Figura 3.17; 

 

 

Figura 3.17 – Sistema montado para medição do pH em meio de derivado/água na 
condição desaerada. 
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 colocação do corpo-de-prova (chapa metálica de aço-carbono) de maneira 

semelhante ao descrito no item 3.2.1; 

 após colocação do corpo-de-prova, registro fotográfico do corpo-de-prova para 

acompanhamento de ocorrência ou não de corrosão do aço e medição do pH da 

água em intervalos de 20 min até um total de quatro horas; 

 após quatro horas de ensaio, desligamento do gás nitrogênio e medição do pH da 

água em intervalos de 20 min até um total de quatro horas. 

 

3.2.2.2 Sistema fechado 

O procedimento adotado foi: 

 medição de 160 mL do derivado em estudo (nafta) e 160 mL de água destilada 

(com pH ajustado previamente) com auxílio de uma proveta; 

 transferência do derivado e da água para um recipiente cilíndrico de vidro com 

diâmetro de 8 cm e altura 13,5 cm; 

 borbulhamento de gás nitrogênio durante 15 min, conforme Figura 3.18a; 

 

 
 

(a) (b) 

Figura 3.18 – Sistema montado para acompanhamento de ocorrência ou não de 
corrosão do aço em meio de derivado/água na condição desaerada. 
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 após desligamento do gás nitrogênio, colocação do corpo-de-prova (chapa 

metálica de aço-carbono de dimensões 5 cm x 9 cm) de maneira a se ter 3 cm 

imerso na fase aquosa, 3 cm imerso na fase nafta e 3 cm exposto à atmosfera, 

conforme mostrado na Figura 3.18b. O corpo-de-prova foi pendurado por meio de 

fio de náilon num bastão de vidro preso no interior da parte de vidro com rosca; 

 colocação de tampa plástica para isolar o sistema do ar atmosférico; 

 após colocação do corpo-de-prova, registro fotográfico do corpo-de-prova para 

acompanhamento de ocorrência ou não de corrosão; 

 após quatro horas de ensaio, medição do pH da água. 

 

3.3 Derivado de petróleo utilizado 

Para a condução deste estudo, o derivado utilizado foi a nafta. Em 

laboratório, a nafta deve ser preservada à 10ºC por causa de sua volatilidade. Devido 

ao espaço limitado do refrigerador de armazenamento de nafta disponível no 

laboratório, onde este estudo foi conduzido, foram utilizados diferentes lotes de nafta 

os quais poderiam diferir um do outro no que se refere à sua corrosividade. Assim, 

cada grupo de ensaio foi conduzido com um lote de nafta específico. Quando da 

necessidade de comparar resultados de ensaios, estes foram realizados com nafta do 

mesmo lote. O primeiro lote de nafta foi coletado em tanque do Terminal de São 

Caetano e os demais lotes foram coletados em tanques das Refinarias de Paulínia e 

de São José dos Campos.  

 


