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Capítulo 4 – RESULTADOS 

 

 

 

Como mencionado no Capítulo 3, este estudo foi desenvolvido em duas 

fases. A primeira fase foi desenvolvida com realização do ensaio NACE TM-0172 

(NACE, 2001) com modificações tendo como objetivo verificar a influência das 

diferentes condições do ensaio nos resultados obtidos e a possibilidade de ter como 

resposta, além da área corroída, a perda de massa. Ensaios complementares foram 

realizados objetivando o entendimento dos resultados obtidos. Já a segunda fase teve 

como objetivo verificar se a execução do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) em 

condição de forte aeração era ou não adequada.  

Neste capítulo será abordada a condução dos experimentos juntamente 

com a discussão dos resultados obtidos. 

 

4.1 Primeira fase 

Antes de dar início aos trabalhos deste estudo, ainda na etapa de compra 

dos materiais e equipamentos e montagem dos ensaios, foram verificados alguns 

aspectos relacionados com o copo utilizado para acondicionar o meio e o 

equipamento utilizado para a condução dos ensaios. Face a isto, alguns ensaios 

preliminares foram conduzidos, só então, foram iniciados os ensaios necessários para 

alcançar os objetivos propostos. 

A parte experimental da primeira fase foi dividida em dois planejamentos 

estatísticos de experimentos. Inicialmente, foi feito um planejamento fatorial 

assimétrico fracionário 33.23//36, ou seja, abrangendo 36 ensaios, para tentar verificar 

a influência de todas as variáveis do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). Este 

planejamento é capaz de avaliar os efeitos principais e as interações entre dois fatores 

(variáveis independentes) em duas respostas (exame visual e perda de massa – 

variáveis dependentes). Os efeitos das demais interações foram desprezados nesse 

primeiro planejamento, que é um planejamento para seleção de variáveis. Uma vez 

que não houve concordância entre os resultados obtidos para as duas respostas 

selecionadas (exame visual e perda de massa) neste primeiro planejamento, resolveu-
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se realizar alguns ensaios para verificar a reprodutibilidade do ensaio tendo como 

resposta a porcentagem de área corroída e do ensaio tendo como resposta a perda de 

massa. Após a verificação da não-adequação da resposta perda de massa, analisou-se 

estatisticamente os resultados de porcentagem de área corroída e decidiu-se realizar 

mais uma série de ensaios simples para estudar a influência de cada variável 

individualmente. Em seguida, a partir dos resultados obtidos na etapa anterior, foi 

feito um planejamento completo (23) com ponto central perfazendo um total de 12 

experimentos, com o objetivo de verificar os efeitos e as interações significativas, a 

partir dos níveis estabelecidos. 

 

4.1.1 Estudo preliminar para verificação da influência da geometria do copo e 

da posição do corpo-de-prova em relação ao chanfro 

Conforme descrito no Capítulo 3, os copos utilizados para a execução do 

ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) possuem dois chanfros diametralmente 

opostos. Convém mencionar que o ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) deixa bem 

claro a necessidade dos chanfros, porém nada cita sobre a geometria dos chanfros: se 

simétricos ou assimétricos. 

Durante a fase de aquisição dos equipamentos e dos materiais, verificou-

se que no mercado internacional haviam disponíveis três tipos de copos, a saber: 

 copo 0: copos sem chanfros (Figura 4.1); 

 copo 1: copos com chanfros assimétricos. Neste caso, uma das paredes do 

chanfro formava um ângulo de 90º com a tangente à superfície circular do copo, 

conforme é mostrado na Figura 4.2a; 

 copo 2: copos com chanfros simétricos (Figura 4.2b). 
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Figura 4.1 – Copo sem chanfros. 

 

  

  

(a) Copo 1 – chanfro assimétrico (b) Copo 2 – chanfro simétrico 

Figura 4.2 – Aspecto dos dois tipos diferentes de chanfros com os quais os copos 
utilizados no ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) são comercializados. 

 

Além disso, verificou-se que o sistema de agitação do Equipamento 

NACE era tal que três agitadores giravam no sentido horário e três no sentido anti-

horário. 

Antes do ângulo 
de 90º do chanfro

Antes  do 
chanfro 

Após o 
chanfro Após o ângulo de 

90º do chanfro
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Um outro fato a ser citado é referente à posição do corpo-de-prova em 

relação ao chanfro. No ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001), é apresentado um 

desenho no qual o corpo-de-prova é posicionado em frente a um dos chanfros, porém 

no texto (item 4.1.1) do ensaio é recomendado que o ensaio seja conduzido com o 

corpo-de-prova a meio caminho dos dois chanfros, na posição 90º em relação aos 

mesmos (Figura 4.3). No Brasil, as indústrias da área petroquímica adotam a posição 

“em frente do chanfro” (Figura 4.4). Desta forma, decidiu-se conduzir alguns ensaios 

para verificar qual seria a influência da posição relativa do corpo-de-prova em 

relação aos chanfros e do sentido de rotação. O copo sem chanfro não foi incluído 

nestes ensaios, pois o ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) recomenda o uso de 

copos chanfrados.  

 

 

Figura 4.3 – Posição do corpo-de-prova, recomendada no texto (item 4.1.4) do 
ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). 

 

 

Figura 4.4 – Tipo de chanfro e posição do corpo-de-prova em relação ao chanfro 
adotados no Brasil para o ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). 

Posição do 
corpo-de-prova 

Posição do 
corpo-de-prova Chanfro 

simétrico 
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Assim, considerando-se os dois tipos de copos (copo 1 e copo 2) e os 

dois sentidos de rotação dos agitadores, seis condições diferentes foram estabelecidas 

para a realização destes ensaios, a saber: 

 ensaio 1: corpo-de-prova posicionado antes do ângulo de 90º do chanfro 

assimétrico (copo 1), com rotação do agitador no sentido horário; 

 ensaio 2: corpo-de-prova posicionado após o ângulo de 90º do chanfro 

assimétrico (copo 1), com rotação do agitador no sentido horário; 

 ensaio 3: corpo-de-prova posicionado antes do ângulo de 90º do chanfro 

assimétrico (copo 1), com rotação do agitador no sentido anti-horário; 

 ensaio 4: corpo-de-prova posicionado após o ângulo de 90º do chanfro 

assimétrico (copo 1), com rotação do agitador no sentido anti-horário; 

 ensaio 5: corpo-de-prova posicionado antes do chanfro simétrico (copo 2), com 

rotação do agitador no sentido horário; 

 ensaio 6: corpo-de-prova posicionado após o chanfro simétrico (copo 2), com 

rotação do agitador no sentido horário. 

O ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) foi feito, no Equipamento 

NACE, com gasolina20 comum coletada em posto de abastecimento, com adição de 

20% de água. Esperava-se que quanto maior fosse o teor de água, maior seria a 

corrosão dos corpo-de-prova. Desta forma, seria possível uma melhor comparação 

entre os mesmos. O pH da água foi ajustado para 4,53. Os resultados dos ensaios 

encontram-se na Figura 4.5 os quais mostraram que: 

 o grau atribuído à corrosividade do derivado de petróleo depende da posição do 

corpo-de-prova, do tipo de chanfro e do sentido da agitação; 

 para o chanfro assimétrico, o resultado obtido na posição “antes do chanfro de 

ângulo de 90º” determina uma porcentagem de superfície corroída diferente do 

que a posição “após o chanfro de ângulo de 90º”, podendo ser maior (pares de 

ensaio 1 e ensaio 4) ou menor (pares de ensaio 2 e ensaio 3), dependendo do 

sentido da agitação; 

 

 

                                                 
20 Este ensaio foi realizado logo no início do estudo, quando ainda não se dispunha de nafta. A 

gasolina foi obtida do posto de abastecimento do IPT. 
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Identificação  Corpo-de-prova Grau (%) 

Frente 
 

Ensaio 1 

Corpo-de-prova posicionado 
antes do ângulo de 90º do 
chanfro assimétrico (copo 1), 
sentido horário Verso 

 

C 35 

Frente 
 

Ensaio 2 

Corpo-de-prova posicionado 
após o ângulo de 90º do chanfro 
assimétrico (copo 1), sentido 
horário Verso 

 

C 30 

Frente 
 

Ensaio 3 

Corpo-de-prova posicionado 
antes do ângulo de 90º do 
chanfro assimétrico (copo 1), 
sentido anti-horário Verso 

 

B 20 

Frente 
 

Ensaio 4 

Corpo-de-prova posicionado 
após o ângulo de 90º do chanfro 
assimétrico (copo 1), sentido 
anti-horário Verso 

 

E 85 

Frente 
 

Ensaio 5 

Corpo-de-prova posicionado 
antes do chanfro simétrico (copo 
2), sentido horário Verso 

 

C 30 

Frente 
 

Ensaio 6 

Corpo-de-prova posicionado 
após o chanfro simétrico (copo 
2), sentido horário Verso 

 

C 25 

Figura 4.5 - Avaliação visual dos corpo-de-prova submetidos ao ensaio NACE TM-
0172 (NACE, 2001), realizado no Equipamento NACE, utilizando copos com 
chanfros simétricos e assimétricos e sentido de rotação horário e anti-horário. 

 

 



 79

 para o chanfro assimétrico, mantendo a posição dos corpo-de-prova “após o 

chanfro de ângulo de 90º”, o sentido da agitação influencia no resultado do 

ensaio (pares de ensaio 2 e ensaio 4); 

 para o chanfro simétrico a posição “antes do chanfro de ângulo de 90º” 

determina uma porcentagem de superfície corroída maior do que a posição “após 

o chanfro de ângulo de 90º” (pares de ensaio 5 e ensaio 6); 

 no ensaio 4, corpo-de-prova posicionado após o ângulo de 90º do chanfro 

assimétrico (copo 1) e com rotação no sentido anti-horário, obteve-se a maior 

porcentagem de superfície corroída, 85%. Esta condição muito provavelmente 

assegura a completa “molhabilidade”21 do mesmo com a mistura gasolina/água 

homogeneizada, por isso a corrosão foi uniforme em toda a superfície. As demais 

condições proporcionam a “molhabilidade” parcial dos corpos-de-prova, sendo 

comprovado pelos resultados obtidos: os corpo-de-prova corroeram praticamente 

apenas em um dos lados da superfície. 

Com base nos resultados obtidos, é possível verificar que se deve definir, 

a priori, a posição do corpo-de-prova, o tipo de chanfro e o sentido da agitação. 

Assim, apesar do chanfro assimétrico ter apresentado uma condição mais agressiva, 

decidiu-se adotar o copo com chanfros simétricos pelas seguintes razões: 

 como o equipamento apresenta duas condições de agitação (três no sentido 

horário e três no sentido anti-horário), não se poderia utilizar o mesmo copo com 

chanfro assimétrico: dever-se-ia ter disponível dois tipos, um para ser usado nas 

posições de agitação no sentido horário e outro para o sentido anti-horário; 

 na necessidade de produzir os copos22 no país, é mais difícil a reprodução de 

copos com chanfros assimétricos. 

Para verificar a influência da posição do corpo-de-prova em relação ao 

chanfro, se frontal ou a meio caminho entre os dois chanfros, decidiu-se conduzir 

mais alguns ensaios, no Equipamento NACE, usando somente o copo com chanfros 

simétricos (copo 2), a saber: 

                                                 
21 Neste estudo, o termo “molhabilidade” será usado para indicar a condição em que a superfície do 

corpo-de-prova está sendo atingida pela mistura derivado/água. 
22 Os copos são importados. 
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 ensaio 7: corpo-de-prova posicionado em frente ao chanfro simétrico (posição 

mostrado na Figura 4.4), com rotação do agitador no sentido horário; 

 ensaio 8: corpo-de-prova posicionado a meio caminho entre os chanfros 

simétricos (posição mostrada na Figura 4.3), com rotação do agitador no sentido 

horário. 

O ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) foi feito com nafta (nesta etapa 

já disponível) e em triplicata, conforme o procedimento NACE, mas com 20% de 

água. Os resultados dos ensaios encontram-se na Figura 4.6. 

Analisando os resultados apresentados na Figura 4.6, verifica-se que: 

 a corrosão do corpo-de-prova mantido em frente ao chanfro (ensaio 7) é mais 

uniforme, resultado do fato que o chanfro se constitui em um obstáculo ao 

escoamento da mistura (Figura 4.7). Este obstáculo provoca uma mudança de 

direção nas linhas de corrente do escoamento, dando origem a escoamentos 

secundários que tendem a “molhar” o corpo-de-prova ao longo de um perímetro 

maior, dando uma uniformidade maior à corrosão. Neste caso, é de se esperar que 

a zona de estagnação a jusante do corpo-de-prova seja reduzida ou mesmo nula, 

dependendo das velocidades envolvidas; 

 a corrosão da superfície do corpo-de-prova mantido a meio caminho entre os 

chanfros (ensaio 8) não é uniforme e não apresenta boa reprodutibilidade, tanto 

que dois corpos-de-prova obtiveram a classificação D e um corpo-de-prova 

obteve a classificação E. Neste caso, o escoamento principal é obstruído apenas 

pelo corpo-de-prova (Figura 4.8), com a formação de uma zona de estagnação 

maior a jusante do corpo-de-prova do que no caso anterior, o que explica a “não 

molhabilidade” dessa região, resultando em uma não uniformidade da corrosão. 

Portanto, após a análise dos resultados obtidos, decidiu-se adotar a 

posição frontal do chanfro. 

 

 

 

 

 

 



 81

Identificação  Corpo-de-prova Grau (%) 

Frente 
 

Verso 
 

E 75 

Frente 
 

Verso 
 

E 75 

Frente 
 

Ensaio 7 

Corpo-de-prova 
posicionado em frente ao 
chanfro simétrico (copo 
2), sentido horário 

Verso 
 

E 85 

Frente 
 

Verso 
 

D 65 

Frente 
 

Verso 
 

E 90 

Frente 
 

Ensaio 8 

Corpo-de-prova 
posicionado a meio 
caminho dos chanfros 
simétricos (copo 2), 
sentido horário 

Verso 
 

D 70 

Figura 4.6 – Avaliação visual dos corpo-de-prova de aço-carbono submetidos ao 
ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001), no Equipamento NACE, utilizando copos 
com chanfros simétricos, posição frontal (Figura 4.4) e a meio caminho (Figura 4.3). 
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Figura 4.7 – Ilustração do escoamento principal da mistura formado durante o 
ensaio 7. 

 

 

Figura 4.8 – Ilustração do escoamento principal da mistura formado durante o 
ensaio 8. 

 

4.1.2 Primeiro planejamento de experimentos 
 
4.1.2.1 Definição das variáveis independentes (parâmetros influenciadores) do 

ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) 

Primeiramente foram definidas as variáveis independentes cujos efeitos 

sobre os resultados do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) se desejava estudar as 

quais foram: grau de agitação, geometria do corpo-de-prova, temperatura, teor de 

água, tempo de ensaio e pH da água. Após a definição das variáveis independentes, 

foram definidos os seus níveis; por exemplo, para a variável pH, foram definidos os 

seguintes valores (níveis): 4,5; 7,0 e 10,0. 

Escoamento 
secundário 
provocado pelo 
ressalto

Zona de 
estagnação 
pequena 

Escoamento 
principal 

Escoamento 
principal 

Zona de 
estagnação 
maior 



 83

A Tabela 4.1 apresenta as variáveis selecionadas com os seus respectivos 

níveis. Os níveis ressaltados em azul são aqueles adotados pelo ensaio NACE TM-

0172 (NACE, 2001). Para facilitar a descrição dos ensaios e a análise dos resultados, 

as diferentes variáveis foram representadas com letras gregas. Esta representação 

também é mostrada na Tabela 4.1. 

A seguir, cada uma das variáveis independentes e os seus respectivos 

níveis são discutidos, tentando-se apresentar as razões de sua escolha. 

 

Tabela 4.1 

 Definição das variáveis e seus níveis 

Variável independente Nível 1 Nível 2 Nível 3 No de 
Níveis 

α: Grau de agitação Sem agitação 1050 rpm (NACE) - 2 

β: Geometria do corpo-de-
prova 

Cilíndrica Cônica (NACE) - 2 

γ: Temperatura 25°C 38°C (NACE) - 2 

δ: Teor de água 5% 10% (NACE) 20% 3 

φ: Tempo de ensaio 4 h (NACE) 8 h 16 h 3 

θ: pH da água 4,5 7,0 (NACE) 10,0 3 

No de ensaios = produtória dos níveis = 2.2.2.3.3.3 = 23.33 216 

 

Grau de agitação 

Inicialmente pensou-se em realizar ensaios com velocidade de agitação 

de 550 rpm, além de 1050 rpm, recomendado pelo ensaio NACE TM-0172 (NACE, 

2001). Antes de adotar o novo nível de agitação, foi decidido realizar uma simulação 

do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) com esta velocidade de agitação no 

Equipamento ‘NACE visualização’. O ensaio foi realizado durante cinco minutos e a 

água foi substituída por uma solução de sulfato de cobre. As demais condições de 

ensaio foram mantidas aquelas descritas na Capítulo 3. 

A Figura 4.9 mostra os resultados obtidos. Observando esta Figura, pode-

se verificar que: 

 durante cinco minutos de ensaio, com velocidade de 550 rpm, a porção da 

mistura derivado/solução sulfato de cobre não alcançou altura suficiente para 
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“molhar” toda a superfície do corpo-de-prova (Figura 4.9a). Este fato foi 

perfeitamente visualizado na superfície do corpo-de-prova que apresentou 

depósito de cobre apenas na ponta inferior e em alguns pontos pela superfície, 

conforme mostra a Figura 4.9b; 

 durante cinco minutos, com velocidade de 1050 rpm (Figura 4.9c), a porção da 

mistura derivado/solução sulfato de cobre alcançou rapidamente altura suficiente 

para “molhar” quase toda a superfície do corpo-de-prova, conforme mostra a 

Figura 4.9d. 

 

 
 

Frente 

 
Verso 

(a) 550 rpm (b) 550 rpm 

 
 

Frente 

 
Verso 

(c) 1050 rpm (d) 1050 rpm 

Figura 4.9 – Simulação de ensaios com velocidades de agitação de 550 rpm e 
1050 rpm durante cinco minutos. Demais condições recomendadas pelo ensaio 
NACE TM-0172 (NACE, 2001). 
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Face aos resultados obtidos foi decidido que esta variável fosse analisada 

com dois níveis. Assim, preferiu-se adotar um nível de agitação (contínua) que 

garantisse rápida “molhabilidade” e um outro nível de agitação (intermitente) que 

permitisse reproduzir uma condição em que algumas partes dos dutos ficam com 

água acumulada. Portanto, considerou-se: 

 agitação intermitente: nesta condição, o ensaio foi conduzido da seguinte forma: 

10 min com agitação com velocidade de 1050 rpm e 50 min sem agitação e 

assim sucessivamente até o tempo total do ensaio; 

 agitação contínua: nesta condição, o ensaio foi conduzido com agitação com 

velocidade de 1050 rpm durante todo o tempo. Esta é a condição recomendada 

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

 
Geometria dos corpos-de-prova 

No primeiro planejamento de experimentos, foram utilizados quatro tipos 

de corpos-de-prova: tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. 

O objetivo da utilização dos corpo-de-prova tipo 1 e tipo 2 foi verificar se 

o corpo-de-prova de base cônica poderia ou não ser substituído por um outro mais 

simples de base plana. Já a utilização dos corpos-de-prova do tipo 3 e tipo 4 teve 

como objetivo verificar se havia diferença de perda de massa sistemática ao longo da 

“altura” (comprimento) do corpo-de-prova. Por isto, cada um dos cilindros foi 

identificado como CP1, CP2, CP3, sendo o CP1 posicionado na parte superior, o CP2 

na parte central e o CP3 na parte inferior (Figura 4.10). 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

Figura 4.10 – Corpos-de-prova: (a) tipo 1; (b) tipo 2; (c) tipo 3; (d) tipo 4. 

CP1

CP2

CP3

CP1

CP2

CP3
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Temperatura 

A temperatura do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) é de 38°C. 

Como a estabilização da temperatura do óleo e do derivado em 38°C demora no total 

cerca de uma hora e como um dos objetivos era minimizar o tempo deste ensaio, foi 

decidido analisar esta variável em dois níveis: temperatura ambiente e temperatura 

do ensaio NACE, a saber: 

 25°C (temperatura ambiente); 

 38°C (adotada pelo ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001)). 

 
Teor de água 

Para analisar a influência desta variável foi decidido trabalhar com três 

níveis: teor de água menor, igual e maior que o utilizado no ensaio NACE TM-0172 

(NACE, 2001). Inicialmente era esperado que os ensaios realizados com maior teor 

de água apresentassem maior porcentagem da superfície corroída do corpo-de-prova. 

Os teores de água utilizados foram: 

 5%; 

 10% (adotado pelo ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001)); 

 20%. 

 
Tempo de ensaio 

No caso desta variável, imaginou-se que, para o objetivo específico de se 

ter resultados quantitativos, tempos maiores de ensaio (de imersão) permitiriam 

resultados de perda de massa mais significativos. Inicialmente, pensou-se em realizar 

ensaios com 24 h e 72 h. Desta forma, foi decidido realizar ensaios preliminares para 

verificar se para estes tempos não haveria evaporação de uma quantidade 

significativa de nafta. Após o ensaio, foi verificado que não seria possível trabalhar 

com tempos tão longos, pois ocorria evaporação significativa do derivado em estudo 

(nafta). Ao final de 24 h, a quantidade de nafta já era bastante reduzida. Assim, foi 

decidido trabalhar com os seguintes níveis: 

 4 h (adotado pelo ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001)); 

 8 h; 

 16 h. 
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pH 

Como já mencionado, no Brasil, a água residual presente em alguns dutos 

que transportam derivados de petróleo apresenta um pH ácido (da ordem de 4). As 

indústrias da área petroquímica já acidificam para o valor de 4,5 a água utilizada no 

ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001), sendo assim, o valor de pH escolhido foi 

este. Além deste pH, considerou-se importante também verificar a influência nos 

resultados do ensaio de uma água alcalina. Assim, foram escolhidos três níveis: pH 

ácido, neutro e alcalino, a saber: 

 4,5 (ácido); 

 7,0 (neutro, adotado pelo ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001)); 

 10,0 (alcalino). 

 

4.1.2.2 Definição das variáveis dependentes 

Foi definido que a avaliação dos resultados seria feita através de exame 

visual e perda de massa, desta forma: 

 exame visual: seria apresentado também em termos de porcentagem de área 

corroída e não só de maneira codificada como é recomendado no ensaio NACE 

TM-0172 (NACE, 2001); 

 perda de massa: seria obtida para cada corpo-de-prova do tipo 3 e tipo 4 

(codificados como CP1, CP2 e CP3) e também seria considerada a soma da perda 

de massa de cada corpo-de-prova (CP1 + CP2 + CP3). 

 

4.1.2.3 Planejamento de experimentos 

Uma vez definidas as variáveis e os seus níveis, era necessário iniciar a 

realização dos experimentos. Caso fossem realizadas todas as possíveis combinações, 

seriam necessários 216 experimentos (Tabela 4.1). Para reduzir o número de 

experimentos, foi feito um planejamento fatorial assimétrico fracionário 23.33//36.  

A Tabela 4.2 apresenta a matriz de ensaios do planejamento. Esta matriz 

foi elaborada de modo que cada variável independente assumisse todos os níveis 

considerados, tendo sido considerada, conforme já mencionado, a combinação de 

dois a dois dos fatores selecionados. 
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Tabela 4.2 

Matriz de ensaios do planejamento 
Ordem 

aleatória 
Ordem 
padrão Agitação Geometria T (oC) Água (%) t (h) pH  

05 01 Intermitente Cilíndrica 25 5 4 4,5 
03 02 Intermitente Cilíndrica 25 10 8 7,0 
21 03 Intermitente Cilíndrica 25 20 16 10 
32 04 Intermitente Cilíndrica 25 5 4 4,5 
36 05 Intermitente Cilíndrica 25 10 8 7,0 
24 06 Intermitente Cilíndrica 25 20 16 10 
14 07 Intermitente Cilíndrica 38 5 4 7,0 
30 08 Intermitente Cilíndrica 38 10 8 10 
15 09 Intermitente Cilíndrica 38 20 16 4,5 
25 10 Intermitente Cônica 25 5 4 10 
17 11 Intermitente Cônica 25 10 8 4,5 
19 12 Intermitente Cônica 25 20 16 7,0 
01 13 Intermitente Cônica 38 5 8 10,0 
13 14 Intermitente Cônica 38 10 16 4,5 
11 15 Intermitente Cônica. 38 20 4 7,0 
09 16 Intermitente Cônica 38 5 8 10 
10 17 Intermitente Cônica 38 10 16 4,5 
16 18 Intermitente Cônica 38 20 4 7,0 
33 19 Contínuo Cilíndrica 38 5 8 4,5 
34 20 Contínuo Cilíndrica 38 10 16 7,0 
27 21 Contínuo Cilíndrica 38 20 4 10,0 
04 22 Contínuo Cilíndrica 38 5 8 7,0 
02 23 Contínuo Cilíndrica 38 10 16 10,0 
08 24 Contínuo Cilíndrica 38 20 4 4,5 
22 25 Contínuo Cilíndrica 25 5 16 7,0 
12 26 Contínuo Cilíndrica 25 10 4 10,0 
28 27 Contínuo Cilíndrica 25 20 8 4,5 
18 28 Contínuo Cônica 38 5 16 7,0 
23 29 Contínuo Cônica 38 10 4 10,0 
20 30 Contínuo Cônica 38 20 8 4,5 
31 31 Contínuo Cônica 25 5 16 10 
35 32 Contínuo Cônica 25 10 4 4,5 
29 33 Contínuo Cônica 25 20 8 7,0 
07 34 Contínuo Cônica 25 5 16 4,5 
26 35 Contínuo Cônica 25 10 4 7,0 
06 36 Contínuo Cônica 25 20 8 10 
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Para garantir a independência estatística dos resultados, os ensaios foram 

realizados em ordem aleatória. Isto evitaria que eventuais erros experimentais 

cometidos durante a preparação ou execução de um determinado ensaio fossem 

propagados para o próximo. A primeira coluna da Tabela 4.2 apresenta a ordem 

aleatória adotada. 

 

4.1.2.4 Resultados 

Todos os ensaios planejados na Tabela 4.2 foram realizados. A Tabela 

4.3 apresenta os resultados obtidos. Observando esta Tabela, pode-se verificar: 

 uma análise preliminar dos resultados obtidos mostrou que os três corpos-de-

prova não apresentavam valores de perda de massa comparáveis e nem 

apresentavam uma tendência bem definida da taxa de corrosão em função de sua 

posição: em 8 ensaios, o CP1 apresentou a maior taxa de corrosão; em 11 ensaios 

o CP2 apresentou a maior taxa de corrosão e em 17 ensaios o CP3 apresentou a 

maior taxa de corrosão. Isto indicou que não havia uma tendência bem definida 

da intensidade de ataque em relação à posição do corpo-de-prova. Face a este 

fato, considerou-se mais adequado fazer a análise dos resultados obtidos com 

base na soma total das taxas de corrosão dos corpos-de-prova (CP1 + CP2 + 

CP3); 

 os maiores (ou menores) valores de taxa de corrosão total não correspondiam 

necessariamente aos maiores (ou menores) valores de porcentagem de área 

corroída. Para fazer esta comparação, adotou-se o seguinte critério: 

- cor amarela - os oito corpos-de-prova com valores menores: 

taxa de corrosão: (0,285 a 0,632) mm/ano 

porcentagem de área corroída: (55 a 68,33)% 

- cor verde - os oito corpos-de-prova seguintes: 

taxa de corrosão: (0,633 a 0,987) mm/ano 

porcentagem de área corroída: (72,67 a 83,33)% 

- cor azul - os sete corpos-de-prova seguintes: 

taxa de corrosão: (0,988 a 1,796) mm/ano 

porcentagem de área corroída: (85 a 88,33)% 
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Tabela 4.3 

Resultados obtidos em cada ensaio planejado 
Taxa de corrosão (mm/ano) Ordem 

padrão pH 
CP1 CP2 CP3 Soma 

Área corroída 
(%) 

Grau 
NACE 

01 6,60 0,384 0,911 0,878 2,173 81,67 E 
02 7,47 0,665 0,649 0,613 1,927 90,00 E 
03 7,91 0,323 0,192 0,253 0,768 65,00 D 
04 6,87 0,459 0,916 0,529 1,904 90,00 E 
05 7,19 0,123 0,193 0,245 0,561 83,33 E 
06 7,87 0,367 0,333 0,324 1,024 68,33 D 
07 7,27 0,000 0,351 0,140 0,491 90,00 E 
08 7,54 1,069 1,030 1,384 3,483 95,00 E 
09 7,08 0,088 0,210 0,350 0,648 65,00 D 
10 7,68 0,743 0,412 0,452 1,607 100,00 E 
11 6,81 0,204 0,305 0,102 0,611 88,33 E 
12 8,02 0,112 0,081 0,183 0,376 75,00 E 
13 7,73 0,244 0,265 0,446 0,955 88,33 E 
14 7,35 0,010 0,174 0,195 0,379 91,67 E 
15 7,39 0,000 0,041 0,244 0,285 55,00 D 
16 7,95 0,266 0,103 0,246 0,615 95,00 E 
17 6,86 0,132 0,254 0,246 0,632 95,00 E 
18 7,51 0,244 0,490 0,246 0,980 65,00 D 
19 6,77 0,813 0,548 0,600 1,961 95,00 E 
20 7,49 0,468 0,950 0,994 2,412 85,00 E 
21 7,44 0,841 2,709 3,065 6,615 72,67 D 
22 7,49 0,352 0,406 0,546 1,304 88,33 E 
23 7,85 0,253 0,323 0,524 1,100 88,33 E 
24 6,70 0,106 0,387 0,314 0,807 60,00 D 
25 7,58 0,597 0,728 0,710 2,035 93,67 E 
26 8,10 0,669 0,387 0,279 1,335 76,67 E 
27 5,94 1,824 0,280 0,333 2,437 76,67 E 
28 7,82 0,478 0,653 0,665 1,796 96,33 D 
29 8,31 0,813 0,611 0,978 2,402 68,33 E 
30 6,62 0,244 0,163 0,468 0,875 73,33 D 
31 7,59 0,552 0,737 0,709 1,998 95,00 E 
32 6,42 0,700 0,866 1,810 3,376 85,00 E 
33 7,28 0,246 0,841 0,369 1,456 77,33 E 
34 7,50 0,326 0,356 0,305 0,987 96,00 E 
35 7,19 0,939 1,468 1,672 4,079 85,00 E 
36 8,02 0,244 0,285 0,307 0,836 63,33 D 
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- cor rosa - os demais corpos-de-prova: 

taxa de corrosão: acima de 1,796 mm/ano 

porcentagem de área corroída: acima de 88,33% 

Verificou-se que as cores raramente coincidiam. Isto levou a supor que, pelo 

menos nas condições adotadas neste estudo, não havia concordância entre os 

resultados de taxa de corrosão e de porcentagem de área corroída. 

Face ao exposto, levantou-se a seguinte questão: a porcentagem de área 

corroída já é normalizada como resposta deste ensaio, assim, uma resposta em perda 

de massa ou taxa de corrosão seria realmente adequada? Caso fosse confirmada a não 

adequação da perda de massa ou taxa de corrosão como resposta, não teria sentido 

analisar estatisticamente os resultados do planejamento estatístico tendo como 

resposta a perda de massa ou taxa de corrosão. Assim, antes de proceder a esta 

análise, resolveu-se conduzir mais uma série de experimentos os quais estão 

apresentados no item a seguir. 

 
4.1.2.5 Verificação da adequação das respostas “porcentagem de área corroída” 

e “taxa de corrosão” como resposta do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) 

Conforme mencionado no item anterior, para verificar se as respostas 

“porcentagem de área corroída” e “taxa de corrosão” eram adequadas para o ensaio 

NACE TM-0172 (NACE, 2001), resolveu-se verificar primeiramente a 

reprodutibilidade de cada resposta. Para tal foram feitas várias repetições, seguindo o 

seguinte critério: 

 todos os ensaios foram realizados no Equipamento NACE; 

 procurou-se manter constante todas as condições do ensaio; 

 a nafta utilizada foi do mesmo lote; 

 os ensaios foram realizados em seis períodos diferentes e, em cada período, 

foram realizadas três repetições; 

 foi utilizado apenas um tipo de corpo-de-prova para a resposta “porcentagem de 

área corroída”: o tipo 1; 

 foram utilizados dois tipos de corpos-de-prova para a resposta “taxa de 

corrosão”: um do tipo 5 e outro do tipo 6. Não se usaram corpos-de-prova do tipo 

3 e do tipo 4, pois já se tinha verificado que não havia nenhuma tendência bem 

definida da intensidade de ataque em relação à posição do corpo-de-prova; 
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 as condições do ensaio adotadas foram as descritas no Capítulo 3. 

Os resultados de “porcentagem de área corroída” estão apresentados na 

Tabela 4.4 e os de “taxa de corrosão” na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.4 

Resultados do ensaio para verificação da reprodutibilidade do ensaio NACE TM-
0172 (NACE, 2001) tendo como resposta “porcentagem de área corroída” 

Experimento Porcentagem de área corroída (%) 
1 90 90 90 
2 80 80 80 
3 85 85 90 
4 95 95 95 

Média: 87,9 
Desvio padrão: 5,8 

 

Tabela 4.5 

Resultados do ensaio para verificação da reprodutibilidade do ensaio NACE TM-
0172 (NACE, 2001) tendo como resposta “taxa de corrosão” 
Corpo-de-

prova Experimento Taxa de corrosão (mm/ano) 

1 2,60 2,47 2,28 
2 1,40 0,87 0,75 
3 1,54 1,64 1,48 
4 1,53 0,91 1,17 
5 0,38 0,42 0,63 

Tipo 5 

6 2,28 1,57 1,80 

Média: 1,43 
Desvio padrão: 0,69 

1 1,32 1,48 1,57 
2 0,75 0,79 0,67 
3 2,35 1,73 1,73 
4 0,67 0,73 - 
5 0,60 0,51 0,38 

Tipo 6 

6 0,91 0,93 1,01 

Média: 1,07 
Desvio padrão: 0,54 

 

Observando os resultados das Tabelas 4.4 e 4.5, pode-se verificar que: 

 para a resposta “porcentagem de área corroída”, os 12 resultados obtidos 

apresentaram uma pequena variação, uma vez que o desvio padrão foi cerca de 

6% do valor da média. Isto levou a concluir que houve apenas erro aleatório, 

normal em qualquer procedimento experimental. Este erro, no entanto, não 

prejudica a reprodutibilidade dos ensaios, tanto que considerando a classificação 
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do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001), os 12 resultados seriam considerados 

iguais (classificação E); 

 para a resposta “taxa de corrosão”, tanto para o corpo-de-prova tipo 5 como para 

o tipo 6, foi verificada uma grande variação dos resultados obtidos, a saber: 

- corpos-de-prova tipo 5: a média foi de 1,43 mm/ano e o desvio padrão de 

0,69 mm/ano (próximo da metade do valor da média, significando uma 

grande dispersão dos resultados); 

- corpos-de-prova tipo 6: a média foi de 1,07 mm/ano e o desvio padrão de 

0,54 mm/ano (aproximadamente a metade do valor da média, significando 

uma grande dispersão dos resultados). 

Estes resultados levaram à conclusão da existência de uma grande erro (erro não 

aleatório) associado ao experimento com resposta “taxa de corrosão” que 

dificultava a reprodutibilidade. 

Pelo exposto, concluiu-se que a perda de massa não é uma resposta 

adequada para o ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). 

 
4.1.2.6 Análise estatística dos resultados do primeiro planejamento de 

experimentos 

Os resultados obtidos apenas para a resposta “porcentagem de área 

corroída” foram tratados estatisticamente. Para tanto, os níveis foram codificados da 

seguinte maneira: 

Variável Nível Codificação 

Agitação intermitente -1 Grau de agitação 
Agitação contínua +1 

Cilíndrica -1 Geometria 
Cônica +1 

25ºC -1 Temperatura 
38ºC +1 

5% -1 
10% -0,33 

Teor de água 

20% +1 

4h -1 
8h -0,33 

Tempo de ensaio 

16h +1 
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pH da água 4,5 -1 
 7,0 -0,09 
 10,0 +1 

A Tabela 4.6 apresenta os resultados dos efeitos, das interações dos 

efeitos e de seus erros e o nível de significância para os resultados de porcentagem de 

área corroída.  

 

Tabela 4.6 

Análise estatística dos resultados obtidos em cada ensaio planejado 
Porcentagem de área corroída (%) 

Variável 
Efeito Erro Sig. p Sig. 

α - Velocidade de agitação -4,1 3,6 N O,2717 N 

β - Geometria do corpo-de-prova 0,20 2,4 N 0,9347 N 

γ - Temperatura -3,4 2,6 N 0,2126 N 

δ - Teor de água -25,6 3,9 S 0,0000 S 

φ - Tempo de ensaio 7,6 3,8 S 0,0672 S 

θ - pH da água -0,01 3,6 N 0,9980 N 

αβ - Velocidade x geometria -0,26 2,3 N 0,9138 N 

αγ - Velocidade x temperatura 1,2 2,4 N 0,6441 N 

αδ - Velocidade x teor de água 4,8 3,3 N 0,1695 S 

αφ - Velocidade x tempo -2,0 4,7 N 0,6818 N 

αθ - Velocidade x pH da água -5,9 3,6 N 0,1177 S 

βγ - Geometria x temperatura -4,3 2,2 N 0,0757 S 

βδ - Geometria x teor de água 2,7 3,4 N 0,4523 N 

βφ - Geometria x tempo 2,1 3,4 N 0,5484 N 

βθ - Geometria x pH da água -4,2 3,2 N 0,2077 N 

γδ - Temperatura x teor de água -1,8 3,9 N 0,6525 N 

γφ - Temperatura x tempo 4,2 3,5 N 0,2505 N 

γθ - Temperatura x pH da água 1,2 2,9 N 0,6818 N 

δφ - Teor de água x tempo -7,2 6,5 N 0,2886 N 

δθ - Teor de água x pH da água -3,6 4,0 N 0,3935 N 

φθ - Tempo x pH da água -2,5 3,6 N 0,5100 N 
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Na Tabela 4.6, os resultados considerados significativos foram 

representados pela letra “S” e quando não-significativos, pela letra “N”. Por 

exemplo: 

 efeito e os respectivos erros: na Tabela 4.6, tem-se, para a variável tempo de 

ensaio, um resultado de 7,6 associado a um erro de 3,8: isto significa um efeito 

positivo, ou seja, quanto maior o tempo de ensaio maior é a porcentagem de área 

corroída sendo este efeito significativo visto que o efeito é pelo menos duas vezes 

maior que o erro; 

 nível de significância obtido por meio da análise de variância: considerando o 

mesmo exemplo anterior, para a variável independente tempo de ensaio, o valor 

de “p” foi de 0,0672 (Tabela 4.6), portanto, este efeito foi considerado 

significativo visto que o valor de “p” foi menor que 0,2. 

Convém esclarecer que as interações que não constam da Tabela 4.6 

apresentaram um nível de significância desprezível. 

A seguir, os resultados obtidos serão discutidos.  

 a variável teor de água apresentou forte efeito principal negativo (-25,6) e 

interação positiva com a velocidade de agitação (4,8), porém menos significativa. 

Isto significa que quanto maior o teor de água menor será a porcentagem de área 

corroída, sendo este efeito mais significativo se a velocidade de agitação for 

máxima; 

 o tempo de ensaio apresentou uma interação positiva individual: quanto maior o 

tempo de ensaio, maior será a porcentagem de área corroída; 

 duas interações pouco significativas (efeito maior do que duas vezes o erro) 

apareceram: a velocidade x pH da água e a geometria x temperatura, ambos 

agindo negativamente. 

Alguns dos resultados obtidos neste primeiro planejamento aparentemente 

não eram esperados. Por exemplo, esperava-se que quanto maior o teor de água, 

maior fosse a porcentagem de área corroída, visto que o derivado só se torna 

agressivo ao aço-carbono na presença de água. Os resultados do primeiro 

planejamento de experimento indicaram tendência contrária: quanto menor o teor de 

água maior a porcentagem de área corroída. 
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Além disso, esperava-se que uma água mais ácida determinasse também 

maior ataque, o que não foi revelado pelo planejamento, que não apontou o pH como 

uma variável com influência significativa. 

Face ao exposto, decidiu-se estudar cada um dos parâmetros individualmente, 

para então fazer um novo planejamento e verificar o efeito de possíveis interações. 

 

4.1.2.7 Verificação do efeito da velocidade de agitação na porcentagem de área 

corroída 

Para verificar o efeito individual da velocidade de agitação, decidiu-se 

realizar uma série de ensaios no Equipamento ‘NACE Visualização’, semelhantes 

aqueles preliminares apresentados no item 4.2.1. Os ensaios foram realizados durante 

cinco minutos, a água foi substituída por uma solução de sulfato de cobre e a 

velocidade de agitação foi variada gradativamente de 550 rpm até 1050 rpm. As 

demais condições de ensaio foram mantidas aquelas do procedimento NACE. Nesta 

simulação, foi verificada que, em curtos períodos de ensaio, a total “molhabilidade” 

do corpo-de-prova só é conseguida com a velocidade de agitação de 1050 rpm, 

velocidade esta que é a recomendada pelo ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001), 

conforme mostra a Figura 4.11. Com baixas velocidades, a mistura derivado/água 

não atinge altura suficiente para “molhar” toda a superfície do corpo-de-prova. 

Assim, a porção superior do corpo-de-prova, não atingida pela água, não sofre 

corrosão devido à ausência de água. Para verificar a corrosividade do derivado, é 

necessário que os compostos agressivos nele presentes passem para a água, e tornem 

a água mais ou menos agressiva. Os compostos agressivos, na ausência de água, por 

si só não determinam a corrosão do aço-carbono. 

Duas questões surgiram com relação aos resultados mostrados na 

Figura 4.11: a simulação do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) foi realizada 

com solução de sulfato de cobre a qual possui densidade diferente da água pura, 

podendo assim, proporcionar uma diferença na altura alcançada pela mistura para 

“molhar” a superfície do corpo-de-prova. Além disto, se a simulação do ensaio 

NACE TM-0172 (NACE, 2001) tivesse sido realizada em tempos maiores, talvez, o 

corpo-de-prova do ensaio com velocidade de agitação de 550 rpm, no final do ensaio, 

apresentasse uma área cobreada maior. Esta última hipótese foi levantada com base 
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nos resultados do primeiro planejamento de experimentos que indicou que quanto 

maior o tempo de ensaio, maior seria a porcentagem de área corroída. 

 

   

(a) 550 rpm (b) 650 rpm (c) 750 rpm 

   
(d) 850 rpm (e) 950 rpm (f) 1050 rpm 

Figura 4.11 – Simulação de ensaios, no Equipamento ‘NACE Visualização’, com 
diferentes velocidades de agitação com valores variando de 550 rpm a 1050 rpm. 
Tempo de ensaio 5 min e água substituída por um solução de sulfato de cobre. 
Demais condições de ensaio conforme procedimento NACE. 

 

Para esclarecer estas questões, novas simulações foram feitas no 

Equipamento ‘NACE Visualização’. Nestas, os ensaios foram realizados com água 

destilada acidificada e o tempo foi de quatro horas, ou seja, conforme o 

procedimento NACE, com exceção da velocidade de agitação que foi variada entre 

550 rpm e 1250 rm. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.12. As 

conclusões anteriores obtidas com cinco minutos de ensaio e com solução de sulfato 

de cobre foram confirmadas: somente com uma velocidade de agitação de 1050 rpm 
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é que se conseguiu uma melhor “molhabilidade” do corpo-de-prova. No entanto, 

neste ensaio ficou evidente que com uma velocidade superior a 1050 rpm 

(1250 rpm), a corrosão do corpo-de-prova ficou ainda mais uniforme e a 

porcentagem de área é máxima. 
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Figura 4.12 – Corpos-de-prova após simulação do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 
2001), feita no Equipamento ‘NACE Visualização’, com diferentes velocidades de 
agitação. Demais condições de ensaio conforme procedimento NACE. 

 

A altura alcançada pela mistura derivado/água está diretamente 

relacionada com a velocidade de agitação devido às forças centrífugas envolvidas no 

processo (Figura 4.13). Ou seja, quanto maior a rotação imposta ao agitador, maiores 

serão as velocidades de agitação e, consequentemente as forças centrífugas do 

escoamento. Na realidade, no interior do copo ocorre um conjunto de forças e 

movimentos a saber: o agitador induz uma rotação na mistura: impelindo-a 

continuamente contra a parede do copo em sua parte inferior. A parede inferior do 

copo, por sua vez, redireciona o escoamento para cima, que é o único sentido 

possível. A mistura sobe pela região perimetral do copo e, a seguir, desce pela região 

central a fim de realimentar o escoamento num processo em espiral. A altura que a 
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mistura alcança é diretamente proporcional à força centrífuga e esta, por sua vez, à 

rotação. 

 

 

Figura 4.13 – Ilustração das forças centrífugas durante a agitação da mistura 
derivado/água. 

 

No primeiro planejamento de experimentos, a agitação não aparece como 

um efeito principal (individual), o que aparentemente é contrário ao discutido neste 

item. Para esclarecer este ponto é conveniente lembrar que a condição de agitação 

intermitente foi a seguinte: ciclos de 10 min com agitação com velocidade de 

1050 rpm e 50 min de repouso. Nesta condição de agitação intermitente, no período 

de 10 min de agitação a área atingida pela água sofre corrosão e provavelmente 

assim se mantém durante os períodos de repouso. Assim a mudança da condição de 

agitação contínua para intermitente não deve influenciar no resultado do ensaio, o 

que está de acordo com a previsão estatística que mostrou que este efeito não é 

significativo. 

Um fato fica bem evidente no que se refere à agitação: a agitação deve 

ser tal que garanta a total “molhabilidade” do corpo-de-prova, para poder-se fazer 

uma avaliação da corrosividade de um derivado e estudar a influência dos demais 

parâmetros. Se a superfície não for atingida pela fase aquosa, nenhuma conclusão 

poderá ser válida. 
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4.1.2.8 Verificação do efeito da geometria do corpo-de-prova na porcentagem de 

área corroída 

Os resultados do primeiro planejamento estatístico mostraram que a 

geometria individualmente não exerce influência significativa na porcentagem de 

área corroída. A geometria apresentou uma fraca interação positiva com a 

temperatura e com o pH. 

Para tentar verificar o efeito individual da geometria, foram conduzidos 

dois ensaios no Equipamento ‘NACE Visualização’, em condições semelhantes as do 

item 4.2.3. As condições dos ensaios foram as seguintes: 

 corpos-de-prova: tipo 1 (base cônica) e tipo 2 (base plana); 

 água substituída por solução de sulfato de cobre; 

 tempo de ensaio: cinco minutos; 

 demais condições conforme procedimento NACE. 

Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Simulação de ensaios no Equipamento ‘NACE Visualização’, com 
corpos-de-prova tipo 1 e tipo 2, durante cinco minutos. Demais condições de ensaio 
conforme procedimento NACE. 

 
Observando visualmente os dois ensaios, verificou-se que com o corpo-

de-prova tipo 1 (base cônica) ocorria uma maior “molhabilidade” da superfície do 

corpo-de-prova, pois a extremidade cônica direcionava a subida da mistura 

derivado/água pelas paredes do corpo-de-prova (corpo-de-prova mais 

hidrodinâmico). Já no corpo-de-prova tipo 2 (base plana), a extremidade plana do 

corpo-de-prova cilíndrico causava mais turbulência nas proximidades da parte 

inferior do corpo-de-prova. 

Para confirmar os resultados obtidos no Equipamento ‘NACE 

Visualização’, dois ensaios (com o corpo-de-prova tipo 1 e corpo-de-prova tipo 2) 
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foram realizados em triplicata no Equipamento NACE, no entanto, utilizou-se água 

destilada acidificada e o tempo foi de quatro horas, ou seja, conforme recomendado 

no ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001). Os resultados estão apresentados na 

Figura 4.15. 
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Figura 4.15 – Corpos-de-prova tipo 1 e tipo 2 ensaiados, no Equipamento NACE. 
As condições de ensaio foram mantidas aquelas do procedimento NACE. 

 
Estes ensaios para verificação da influência da geometria do corpo-de-

prova confirmaram a resposta obtida através do primeiro planejamento estatístico, ou 

seja, a de que a geometria não exerce influência significativa na porcentagem de área 

corroída para ensaios com duração de 4 h, já para tempos curtos, foi verificado 

anteriormente que existe uma certa influência. 

 

4.1.2.9 Verificação do teor de água adicionado ao derivado na porcentagem de 

área corroída 

Lembrando os resultados do primeiro planejamento de experimentos 

(Tabela 4.6) e considerando os resultados relacionados somente com o teor de água, 

verifica-se que a um nível de significância de 5%, o teor de água apresentou um forte 
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efeito com um valor negativo, o que indica que quanto maior o teor de água, menor é 

a área corroída. 

Os resultados obtidos para a variável teor de água são totalmente não 

esperados, uma vez que, como a água é o agente agressivo, esperava-se que quanto 

maior o teor de água maior seria a porcentagem de área corroída. 

Para tentar entender estas resultados, foram conduzidos novamente 

ensaios no Equipamento ‘NACE Visualização’. Estes ensaios foram realizados 

seguindo o procedimento NACE, com duas exceções: a água foi substituída por uma 

solução de sulfato de cobre e o teor desta solução foi de 5%, 10% e 20%. Os 

resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.16. 

 

   

      
Frente Verso Frente Verso Frente Verso 

(a) 5% (b) 10% (c) 20% 

Figura 4.16 – Simulação de ensaios, no Equipamento ‘NACE Visualização’, com 
três teores de águas diferentes: 5%, 10% e 20%. Tempo de ensaio 5 min e água 
substituída por uma solução de sulfato de cobre. Demais condições de ensaio 
conforme procedimento NACE. 

 

Observando a Figura 4.16 pode-se verificar que nitidamente quanto 

menor o teor de água maior é a altura alcançada pela mistura derivado/água e, 
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portanto, maior é a superfície do corpo-de-prova atingida pela solução de sulfato de 

cobre, o que determina maior área cobreada. Isto explica perfeitamente o efeito 

negativo da variável teor de água. Comparando os corpos-de-prova do ensaio com 

5% de solução de sulfato de cobre com o de 10% de solução de sulfato de cobre, 

pode-se verificar que apesar da maior área cobreada no corpo-de-prova ensaiado com 

10% de água, a altura atingida foi menor. 

Para confirmar os resultados obtidos no Equipamento ‘NACE 

Visualização’, ensaios foram realizados em triplicata no Equipamento NACE, no 

entanto, utilizou-se água destilada acidificada e o tempo foi de quatro horas, ou seja, 

conforme o procedimento NACE, com exceção do teor de água que foi fixada em 

5%, 10% e 20%. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.17. 
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Figura 4.17 – Corpos-de-prova ensaiados, no Equipamento ‘NACE Visualização’. 
conforme o procedimento NACE. Somente o teor de água foi variado. 
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As conclusões anteriores obtidas com cinco minutos de ensaio e com 

solução de sulfato de cobre foram confirmadas: a menor porcentagem de superfície 

corroída foi o de teor de água 20%. A razão de se ter uma menor “subida” da mistura 

derivado/água com maior teor de água é a densidade dos líquidos presentes dentro do 

copo. A água possui uma densidade maior do que o derivado. Assim, quanto maior a 

quantidade de água em relação ao derivado, mais difícil será a “subida”. Neste caso, 

verifica-se também que para um baixo teor de água, o agitador é capaz de promover 

uma homogeneização maior da mistura do que quando o teor de água é elevado. 

Finalmente, é conveniente analisar a interação da velocidade de agitação 

com o teor de água: pelos resultados obtidos, fica claro que quanto maior o teor de 

água maior deve ser a agitação para conseguir-se maior “molhabilidade” do corpo-

de-prova. Assim, em se desejando aumentar o teor de água no ensaio em estudo, 

necessariamente, deve-se aumentar a velocidade de agitação. 

 

4.1.2.10 Verificação da influência da temperatura de ensaio na porcentagem de 

área corroída 

Observando a Tabela 4.6 e considerando os resultados relacionados 

somente com a temperatura, verifica-se que a temperatura é considerada como 

variável não significativa. 

Apesar da não-significância desta variável, decidiu-se fazer uma 

investigação para verificar se a temperatura influenciava na altura atingida pela 

mistura derivado/água. Assim, ensaios, em triplicata, foram conduzidos no 

Equipamento NACE seguindo o procedimento NACE, adotando-se as seguintes 

temperaturas: 25ºC e 38ºC. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.18. 

Os resultados obtidos mostraram que não há influência significativa da 

variável temperatura na altura atingida pela mistura derivado/água, uma vez que 

tanto o ensaio realizado em triplicata sob 25ºC quanto sob 38ºC apresentou o mesmo 

grau de corrosividade (classificação E). 
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Figura 4.18 – Corpos-de-prova ensaiados, no Equipamento NACE, segundo o 
procedimento NACE. Somente a temperatura foi variada. 

 

4.1.2.11 Verificação da influência do tempo de ensaio na porcentagem de área 

corroída 

Observando a Tabela 4.6 e considerando os resultados relacionados 

somente com o tempo, verifica-se que a um nível de significância de 5%, o tempo 

apresenta um efeito significativo e positivo para a área corroída: quanto maior o 

tempo maior a área corroída. Lembrando que neste planejamento, havia condições 

em que não se tinha “molhamento” completo do corpo-de-prova (condições de teor 

de água elevado) é de se esperar que o tempo realmente apresente uma influência 

positiva, pois quanto maior o tempo maior a probabilidade das gotículas de água 

atingirem áreas ainda não-corroídas. 

No entanto, se a “molhabilidade” do corpo-de-prova é garantida, o tempo 

não deve influenciar no resultado do ensaio, pois uma vez atingida pela água, o 

corpo-de-prova corrói com formação de produtos de corrosão aderidos, já sendo 

computado como área corroída. Neste caso, o tempo deverá determinar apenas um 

eventual aumento da espessura da camada de produtos de corrosão. Para verificar a 

veracidade desta suposição, ensaios em triplicata, foram conduzidos no Equipamento 

NACE seguindo o procedimento NACE, com diferentes tempos de ensaio. 
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Lembrando que a água é adicionada somente após decorridos 30 minutos da imersão 

do corpo-de-prova, os tempos de ensaios adotados foram: 40 min, 50 min, 60 min, 

70 min, 80 min, 90 min, 120 min, 180 min e 240 min. Os resultados obtidos estão 

apresentados nas Figuras 4.19 e 4.20. 

Os ensaios realizados para verificação da influência do tempo 

confirmaram a suposição de que garantindo-se a completa “molhabilidade” do corpo-

de-prova, praticamente não há influência desta variável. Os resultados obtidos 

(Figuras 4.19 e 4.20) mostraram que a partir de 40 min após a adição de água (tempo 

de ensaio de 70 min), a porcentagem de área corroída mantém-se constante até o 

final do ensaio (tempo de ensaio de 240 min), apenas a coloração dos produtos de 

corrosão aderidos ao corpo-de-prova é intensificada. No entanto, como já citado 

anteriormente, a avaliação do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001) é feita 

considerando apenas a porcentagem de área corroída e não a intensidade de 

coloração dos produtos de corrosão. 
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Figura 4.19 – Corpos-de-prova ensaiados, no Equipamento NACE, segundo o 
procedimento NACE. Somente o tempo de ensaio foi variado. Ilustração dos tempos 
40 min, 50 min, 60 min, 70 min e 80 min. 
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Figura 4.20 – Corpos-de-prova ensaiados, no Equipamento NACE, segundo o 
procedimento NACE. Somente o tempo de ensaio foi variado. Ilustração dos tempos 
90 min, 120 min, 180 min e 240 min. 

 

4.1.2.12 Verificação da influência do pH da água adicionada ao derivado na 

porcentagem de área corroída 

Observando a Tabela 4.6 e considerando os resultados relacionados 

somente com o pH, verifica-se que, a um nível de significância de 5%, o pH não se 

mostrou uma variável significativa para a porcentagem de área corroída. Este 
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resultado foi surpreendente, pois se esperava que o pH tivesse uma influência 

significativa, uma vez que se sabe que, para o aço-carbono, meios ácidos são mais 

agressivos do que meios neutros e alcalinos. Para tentar entender esta aparente 

discrepância, foram feitas algumas reflexões que levaram a condução de ensaios 

específicos os quais acabaram por permitir a compreensão clara dos resultados 

obtidos. 

Primeiramente levantou-se a questão da natureza da reação catódica: nas 

condições do ensaio em que se tem uma forte agitação, a água presente no derivado 

estaria saturada em oxigênio o que poderia levar a supor que a redução do oxigênio 

fosse a reação catódica predominante, o que explicaria a não-significância do pH nos 

resultados obtidos. Para verificar esta questão, levantaram-se curvas de polarização 

do aço-carbono imerso em água sujeita a uma agitação similar a do ensaio NACE 

TM-0172 (NACE, 2001). A corrente limite para a reação de redução do oxigênio 

encontrada foi da ordem de 1.10-4 A/cm2. Usando este dado e os parâmetros 

eletroquímicos das reações: 

Fee2Fe2 ↔++  

2He2H2 ↔++  

construíram-se curvas de polarização teóricas para os três valores de pH 

considerados. Estas curvas estão apresentadas na Figura 4.21. Observando esta 

Figura, pode-se verificar que para valores de pH de 7 e 10, a reação de redução do 

oxigênio determina a velocidade de corrosão do aço-carbono e, para o pH de 4,5, é 

esperada uma influência da reação de redução do cátion hidrogênio. Isto levaria a 

supor que pelo menos para o pH de 4,5, a análise estatística mostrasse uma pequena 

significância da influência do pH. 

Como, não se verificou nenhuma significância do pH, resolveu-se 

continuar a investigação. Para tal, voltou-se a atenção para a Tabela 4.3: nesta Tabela 

são apresentados os valores de pH da fase aquosa de todos os ensaios, após o seu 

término. Para melhor visualização é apresentada a Tabela 4.7, separando os 

experimentos conduzidos com pH 4,5; pH 7 e pH 10 e, indicando os valores de pH 

obtidos depois dos ensaios.  
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Figura 4.21 – Curvas de polarização teóricas do aço-carbono em água, na condição 
de corrente limite de oxigênio igual a 1.10-4 A/cm2 e valores de pH iguais a 4,5; 7,0 e 
10,0. Os parâmetros eletroquímicos utilizados foram: 
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Tabela 4.7 

Análise estatística dos resultados obtidos em cada ensaio planejado 
Ordem 
padrão 

pH 
antes  

pH 
depois  

Ordem 
padrão 

pH 
antes  

pH 
depois  

Ordem 
padrão 

pH 
antes  

pH 
depois  

01 4,5 6,60 02 7,0 7,47 03 10,0 7,91 
04 4,5 6,87 05 7,0 7,19 06 10,0 7,87 
09 4,5 7,08 07 7,0 7,27 08 10,0 7,54 
11 4,5 6,81 12 7,0 8,02 10 10,0 7,68 
14 4,5 7,35 15 7,0 7,39 13 10,0 7,73 
17 4,5 6,86 18 7,0 7,51 16 10,0 7,95 
19 4,5 6,77 20 7,0 7,49 21 10,0 7,44 
24 4,5 6,70 22 7,0 7,49 23 10,0 7,85 
27 4,5 5,94 25 7,0 7,58 26 10,0 8,10 
30 4,5 6,62 28 7,0 7,82 29 10,0 8,31 
32 4,5 6,42 33 7,0 7,28 31 10,0 7,59 
34 4,5 7,50 35 7,0 7,19 36 10,0 8,02 

 

Observando a Tabela 4.7, pode-se verificar: 

 independente do pH inicial, a fase aquosa tende a assumir um pH próximo do 

neutro; 

 de uma maneira geral, os valores de pH final dos ensaios iniciados com pH 4,5 

são ligeiramente inferiores aos iniciados com pH 7,0, que por sua vez são 

ligeiramente inferiores em relação àqueles iniciados com pH 10,0. 

Uma importante questão seria então a seguinte: qual o tempo necessário 

para o pH atingir o valor próximo do neutro? Se este tempo fosse curto, a razão da 

não-significância da influência do pH ficaria esclarecida. Diante deste 

questionamento, conduziram-se mais três ensaios, cada um com um valor diferente 

de pH inicial da fase aquosa, a saber: 4,5; 7,0 e 10,0. O ensaio foi interrompido a 

cada dez minutos para medir o pH da fase aquosa. Em seguida construíram-se 

gráficos do pH em função do tempo os quais estão mostrados na Figura 4.22. 
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Figura 4.22 – Variação do pH da fase aquosa do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 
2001) para valores iniciais de pH de 4,5; 7,0 e 10,0. 

pH da água adicionada = 10,0 

pH da água adicionada = 7,0 

pH da água adicionada = 4,5 
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Observando a Figura 4.22 pode-se verificar que: 

 nos três casos, o pH da fase aquosa varia e assume pH próximo ao neutro; 

 no ensaio iniciado com pH 4,5, ocorre um aumento rápido do pH que atinge 

valores próximos do neutro. Em seguida, o pH oscila ao redor do pH neutro; 

 no ensaio iniciado com pH 7,0, também ocorre inicialmente um aumento rápido, 

atingindo um valor próximo a 8,0. Em seguida, o pH abaixa gradativamente para 

valores próximo do neutro; 

 no ensaio iniciado com pH 10,0, há uma diminuição rápida do pH, e depois 

também uma oscilação. 

Com base no exposto, verificou-se que, de fato, a reação de redução de 

oxigênio era a reação catódica predominante. Para pH de 4,5, a despeito da 

importância da reação de redução do oxigênio, tem-se uma importante influência da 

reação de redução do cátion hidrogênio. No entanto, como o pH da fase aquosa 

rapidamente aproxima-se da neutralidade, a ação do hidrogênio é neutralizada. 

Apesar de ter sido encontrada a razão da não-significância do pH da fase 

aquosa, as seguintes questões ficaram ainda sem explicação: 

 por que o pH da fase aquosa tendia rapidamente a valores próximos do neutro, 

independente do pH inicial? 

 esta variação do pH ocorria pela ação do derivado ou da agitação? 

Para responder a estas questões, primeiramente foram realizados três 

ensaios simples: imersão de chapas de aço-carbono em água destilada fervida, em 

sistema aberto, com os seguintes valores iniciais de pH: 

 pH 4,5 (acertado com solução diluída de ácido clorídrico); 

 pH 7,0 (valor natural, após fervura); 

 pH 9,5 (acertado com solução diluída de hidróxido de sódio)23. 

A Figura 4.23 apresenta o aspecto das chapas de aço imersas nas três 

soluções, juntamente com os valores de pH medidos em diferentes tempos de 

imersão. Pode-se verificar que, mesmo na ausência de derivado e sem agitação, a 

tendência dos valores de pH foi a mesma: nos três casos, o pH da fase aquosa alcança  

                                                 
23 Foi adotado o valor de pH 9,5, pois pensou-se em utilizar um valor eqüidistante do neutro 7,0 ± 2,5. 
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um pH próximo ao neutro. Com isto conclui-se que o comportamento do pH 

observado nos ensaios NACE TM-0172 (NACE, 2001) não é devido ao derivado 

e/ou à agitação. 

 

 

0 h 4,5 7,4 9,5 

3 h 6,3 6,8 6,9 

6 h 6,7 7,2 7,6 

24 h 6,8 7,0 7,3 

48 h 6,6 6,6 7,4 

Figura 4.23 – Ensaios de simples imersão de chapas de aço-carbono em água 
destilada com diferentes valores de pH inicial. Pode-se verificar que nos três casos, o 
pH da água tende a um valor próximo do neutro. 

 

Com objetivo de investigar melhor a variação de pH, mais uma série de 

três ensaios NACE TM-0172 (NACE, 2001) foi então realizada, adotando-se as 

seguintes condições e respostas de ensaio: 

 corpos-de-prova tipo 6; 

 meio: água destilada, sem adição de derivado e com pH de 4,5; 7,0 e 9,5; 

 agitação: 1050 rpm; 

 temperatura: 25ºC; 

 medição do pH da água a cada 10 minutos (a cada 10 minutos a agitação era 

interrompida para esta medição); 

 medição do pH da água após ebulição (esta somente ao final do ensaio). 
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Todos os resultados obtidos nestes ensaios estão apresentados na Figura 

4.24. Observando os resultados apresentados nesta Figura, um fato chama a atenção: 

em todos os casos, o pH da água após o ensaio mudou quando a mesma foi fervida. 

Isto mostrou que o pH final da fase aquosa de todos os ensaios devia estar sendo 

fortemente influenciado pela absorção de dióxido de carbono da atmosfera. 

Após ter sido levantada esta suposição, ainda ficou a seguinte questão: o 

fato da água tender a valores próximos do neutro independente do pH inicial estaria 

relacionado de alguma forma com o corpo-de-prova de aço-carbono? Para responder 

esta questão, foram realizados mais três ensaios (Figura 4.25) semelhantes ao 

anterior, mas sem corpo-de-prova. O pH da água foi medido a cada 10 minutos, sem 

interrupção da agitação. Os resultados estão apresentados na Figura 4.26. 

Observando esta Figura, pode-se verificar que para os ensaios realizados com pH 7,0 

e 9,5 a variação de pH da água não dependia da presença do corpo-de-prova de aço-

carbono, diferentemente do ensaio realizado com pH 4,5. Para comprovar esta 

suposição, após o término do ensaio realizado somente com água (pH 4,5), colocou-

se um corpo-de-prova tipo 1 na solução de ensaio e mediu-se o pH novamente a cada 

10 minutos durante 4 h. O resultado também está apresentado na Figura 4.26. Com 

este ensaio, pôde-se concluir que a variação do pH da água (para o caso de pH 4,5) é 

influenciada pela presença do corpo-de-prova de aço-carbono. 
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Figura 4.24 – Variação do pH com o tempo durante ensaios realizados sem adição 
de derivado, mas com imersão de corpo-de-prova em água destilada. 
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Figura 4.25 – Ilustração da montagem do ensaio realizado sem adição de derivado e 
de corpo-de-prova para verificação da variação de pH da água. 

 

É conveniente citar que em todos os ensaios realizados no presente 

estudo, tanto os produtos de corrosão aderidos na superfície dos corpos-de-prova 

quanto as fases aquosas assumiam uma coloração avermelhada, o que indica a 

presença de íons férricos. Isto de fato é esperado, pois todos os ensaios foram 

realizados em frascos abertos e com forte agitação, portanto em meios aerados. 

Apenas a título de confirmação, os produtos de corrosão formados na 

superfície dos corpos-de-prova de um dos ensaios e também os produtos de corrosão 

presentes na água retirada após o ensaio foram analisados por espectrometria de 

fluorescência de raios X e difratometria de raios X. Os resultados destas análises 

confirmaram que os produtos de corrosão eram constituídos por óxidos férricos 

contendo óxidos ferrosos, a saber: 

 produtos de corrosão presentes na superfície de um dos corpos-de-prova: 

lepidocrocita (óxido básico de ferro III); magnetita (óxido de ferro II, III) e 

maghemita (óxido de ferro III); 

 produto de corrosão presente na fase aquosa: lepidocrocita (óxido básico de 

ferro III). 

 

 

Eletrodo para 
medição do pH 

Haste do agitador 
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pHinicial = 4,52 pHapós 4 h = 4,43 
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(b) 

pHinicial = 4,43 pHapós 4 h = 6,19 
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(c) 

pHinicial = 7,00 pHapós 4 h = 5,84 
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(d) 

pHinicial = 9,48 pHapós 4 h = 6,89 

Figura 4.26 – Gráficos de pH referentes aos ensaios realizados sem adição de 
derivado, sem imersão de corpo-de-prova (a), (c), (d). Para pH 4,5, um corpo-de-
prova foi imerso após decorrido 4 h e o pH monitorado durante 4 h adicionais (b). 
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4.1.2.12.1 Discussão da variação de pH da água destilada em contato com ar 

atmosférico 

Os ensaios, cujos resultados estão apresentados nas Figuras 4.26a, 4.26c 

e 4.26d, foram realizados apenas com água destilada com três valores distintos de pH 

em contato com o ar atmosférico. As variações de pH observadas são decorrentes da 

absorção do dióxido de carbono ( 2CO ) da atmosfera. 

O 2CO  está presente na atmosfera em concentrações da ordem de 0,03% 

(SCIENCE IS FUN, 2005). Este gás, quando em contato com a água, dissolve-se e 

reage com ela formando o ácido carbônico ( 32COH ), que por sua vez, dissocia-se 

formando o íon bicarbonato ( −
3HCO ) e o íon ( −2

3CO ). A Tabela 4.8 apresenta as 

principais reações que ocorrem entre as espécies presentes na água e o 2CO , 

juntamente com alguns dados, tais como, constantes de equilíbrio e concentrações 

(ou pressões parciais). 

Pode-se verificar, pela Tabela 4.8, que a determinação do pH final não é 

tarefa fácil, visto que envolve um sistema de equações não-lineares. Para resolução 

deste tipo de problema, normalmente, lança-se mão do processo de aproximação 

intuitiva (MAHAN, 1970). Para tal, estabelecem-se algumas condições de contorno e 

hipóteses para simplificar o problema proposto e obtém-se uma resposta. A coerência 

desta resposta é verificada. Caso seja constatada que a resposta é muito diferente da 

exata (pois as hipóteses preestabelecidas não são atendidas), aproximações 

sucessivas são feitas até que a resposta obtida represente adequadamente a solução 

do problema em questão. 
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Tabela 4.8 

Possíveis reações que podem ocorrer em sistemas envolvendo H2O e CO2 (água em 
contato com atmosferas não-contaminadas) e alguns dados importantes 
Espécie ou Reação Dados 

Na atmosfera ao nível do mar ≈ 0,03% 
CO2(g) 4

CO 10.3p
2

−= atm 

CO2(g) + H2O ⇔ H2CO3 10.69,2
p

]COH[
K

2CO

32 ==  

CO2(g) + H2O ⇔ HCO3
- + H+ 7

CO

3 10.15,0
p

]HCO].[H[
K

2

−
−+

==  

CO2(g) + H2O ⇔ CO3
2- + 2H+ 

18

CO

2
3

2

10.38,0
p

]CO.[]H[

2

−
−+

=  

H2O ⇔ H+ + OH- 
1410]OH].[H[ −−+ =  

FONTE – SCIENCE IS FUN, 2005; POURBAIX, 1974 

 

Para simplificar, primeiramente será considerada apenas a água destilada 

com pH incial de 7,0 (portanto fervida), mantida sob agitação durante 4 h em contato 

com ar atmosférico não-contaminado, no qual a pressão parcial do 2CO  é de       

3.10-4 atm (Tabela 4.8). Nestas condições24, tem-se duas fontes de +H , a saber: 

 a autoionização da água: 
−+ +⇔ OHHOH2                                                                                             (4.1) 

Para esta reação, antes da exposição da água à atmosfera contendo 2CO , tem-se 

que OHOH 22
]OH[]H[ −+ =  = 10-7 mol/L, pois o pH considerado é 7,0. Ressalta-se 

que: 

OH2
]H[ +  = é a quantidade de +H  proveniente da autoionização da água; e 

OH2
]OH[ −  = é a quantidade de −OH  proveniente da autoionização da água; 

                                                 
24 Para simplificação adotar-se-á +H e não +OH3 . 



 121

 absorção de 2CO , formação de 32COH  e dissociação deste ácido, ou seja25: 

322)g(2 COHOHCO ⇔+                                                                                     (4.2) 

−+ +⇔ 332 HCOHCOH                                                                                        (4.3) 

ou, a reação global: 
−+ +⇔+ 32)g(2 HCOHOHCO                                                                              (4.4) 

Na reação global, observa-se claramente que para n mols de 2CO  que 

reagem com a água formam-se n mols de −
3HCO  e n mols de +H , ou seja: 

223
COpeloformadoCOpeloformado3HCOdeformaçãonagasto2 ]H[]HCO[]CO[ +− ==−  

Para simplificação, adotar-se-á 
2CO]H[ +  para designar a quantidade de 

+H  proveniente da reação do 2CO  (eq. 4.4). Observando as reações de formação 

de +H , eq. (4.1) e (4.4), é possível dizer que quando a água é posta em contato 

com a atmosfera, a absorção de 2CO  irá deslocar a autodissociação da água, de 

acordo com o princípio de Le Chatelier, no sentido de diminui-la. Ou seja, 

OH2
]H[ +  será menor que 10-7 mol/L. 

Considerando, todas as possíveis reações, ter-se-ão as seguintes equações 

matemáticas: 

22 COOHequilíbrio ]H[]H[]H[ +++ +=  (quantidade de +H  após o estabelecimento do 

equilíbrio) 

]HCO[]H[ 3CO2

−+ =  

OHOH 22
]OH[]H[ −+ =  

OH3OHCO 222
]OH[]HCO[]H[]H[ −−++ +=+  (balanço de íons) 

7

CO

equilíbrio3 10.15,0
p

]H].[HCO[

2

−
+−

=  (Tabela 4.8) 

14
OHequilíbrio 10]OH.[]H[

2

−−+ =  

                                                 
25 Para simplificação considerar-se-á apenas a reação de formação de −

3HCO , uma vez que neste pH 

a dissociação do 32COH  para formação do −2
3CO  é desprezível. 
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pH = - log equilíbrio]H[ +  

Para resolução do problema colocado, considerou-se: 

 condição de contorno: a quantidade de 2CO  absorvida pela água é 

desprezível frente à quantidade de 2CO  presente na atmosfera, o que significa 

que a absorção do 2CO  não afeta a pressão parcial do 2CO  na atmosfera 

(fonte infinita de 2CO ), ou seja: 

absorçãodadepoisCOabsorçãodaantesCOCO 222
ppp ==  

 hipótese 1: a quantidade de +H  gerada pela autodissociação da água não é 

afetada pela absorção de 2CO  sendo igual a 10-7 mol/L, a saber: 
7

COequilíbrio 10]H[]H[
2

−++ +=  

 hipótese 2: a formação de −2
3CO  segundo a reação 

+− +⇔+ H2COOHCO 2
32)g(2  é desprezível, face ao baixo valor do pH da 

água que é 7,0 (suposição já estabelecida inicialmente). 

Levando em consideração tais hipóteses, tem-se: 
−+ +⇔+ 32)g(2 HCOHOHCO  

2COp                   710x −+      x  

7

CO

equilíbrio3 10.15,0
p

]H].[HCO[

2

−
+−

=  (Tabela 4.8) 

7
4

7

10.15,0
10.3

)10x(x −
−

−

=
+

 

Resolvendo-se a equação de 2o grau obtida, tem-se que: 
710.23x −=  mol/L 

677
equilíbrio 10.4,210.2410x]H[ −−−+ ==+=  mol/L 

pH = -log 62,5]H[ equilíbrio =
+  

Obtida a solução, resta verificar as hipóteses: 

Hipótese 1 ⇒ 7
OH 10]H[

2

−+ =  mol/L 
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9
7

14

equilíbrio

14

OHOH 10.2,4
10.24

10
]H[

10]OH[]H[
22

−
−

−

+

−
−+ ====  mol/L 

Verifica-se que, na realidade, a absorção de 2CO  diminui a 

autoionização da água. Neste caso, a quantidade total de +H  na água após a 

absorção do )g(2CO  é dada por: 

9
COequilíbrio 10.2,4]H[]H[

2

−++ +=  

Hipótese 2 
+− +⇔+ H2COOHCO 2

32)g(2                                                                             (4.5) 

onde: 
7

)g(CO 10.3p
2

−=  atm 

7
equilíbrio 10.24]H[ −+ =  mol/L 

18

CO

2
3

2
equilíbrio 10.38,0

p
]CO[.]H[

K
2

−
−+

==  

Resolvendo a equação de equilíbrio, tem-se que: 
112

3 10.2]CO[ −− ≅  mol/L 

Pode-se verificar que realmente a quantidade de −2
3CO  formada é 

desprezível, sendo a hipótese 2, portanto, aceita. 

Para melhorar a resposta, fez-se mais um cálculo, com os seguintes 

dados: 

x]HCO[ 3 =−  

9
equilíbrio 10.2,4x]H[ −+ +=  (hipótese 1 corrigida) 

4
CO 10.3p

2

−=  (condição de contorno) 

7

CO

equilíbrio3 10.15,0
p

]H].[HCO[
K

2

−
+−

==  

7
4

9

10.15,0
10.3

)10.2,4x(x −
−

−

=
+

 

610.1,2x −=  mol/L 
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6969
equilíbrio 10.1,210.2,410.1,210.2,4x]H[ −−−−+ ≅+=+=  

pH = 5,678 

Obtida a solução, resta verificar a hipótese 1: 

Hipótese 1 ⇒ 9
OH 10.2,4]H[

2

−+ =  mol/L 

9

equilíbrio

14

OHOH 10.76,4
]H[

10]OH[]H[
22

−
+

−
−+ ===  mol/L 

O valor encontrado é muito próximo do valor preestabelecido de modo 

que se pode considerar como sendo um valor muito próximo do valor exato. A 

resposta obtida de pH = 5,678 deve portanto ser muito próxima da resposta 

correta. 

Existem programas que fazem os cálculos necessários rapidamente 

(inclusive com tantas interações quanto necessárias). No presente estudo, utilizou-

se o aplicativo MINTEQA2/PRODEFA2 (1990) para calcular o pH final de 

equilíbrio não só para o problema colocado (água com pH = 7,0, em contato com 

ar atmosférico não-contaminado) mas também para os dois outros problemas 

tentanto reproduzir os experimentos da Figura 4.26. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 4.9. 
 

Tabela 4.9 

Valores de pH final da água em contato com ar atmosférico para diferentes valores 
de pH inicial da água. Valores experimentais correspondentes à Figura 4.26 e valores 
calculados manualmente e com o aplicativo MINTEQA2/PRODEFA2 (1990) 

pH 
Sistema Dados de entrada 

Experimental Calculado pelo 
aplicativo 

Calculado 
manualmente 

Água destilada pH = 4,5 
(com HCl) saturado 

com 2CO  da 
atmosfera 

4
CO 10.3p

2

−= atm 

510.177,3]Cl[ −− =  
4,43 4,499 --- 

Água destilada pH = 7,0 
saturado com 2CO  da 

atmosfera 

4
CO 10.3p

2

−= atm 5,84 5,676 5,678 

Água destilada pH = 
9,48 (com NaOH) 

saturado com 2CO  da 
atmosfera 

4
CO 10.3p

2

−=  

510.054,3]Na[ −+ =
6,89 6,836 --- 
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Pode-se verificar que os valores estimados pelo modelo proposto, que 

considera a absorção do 2CO  responsável pelas variações de pH observadas na 

prática, estão muito próximos aos valores experimentais. A discussão realizada 

pode então ser assim resumida: 

 

as variações de pH observadas quando a água destilada é colocada em contato 

com ar atmosférico são devidas à absorção de 2CO . Esta absorção é tão mais 

significativa quanto maior é o pH da água, sendo desprezível para águas ácidas. 

 

4.1.2.12.2 Discussão da variação de pH observada na água destilada em contato 

com o ferro, sem e com contato com ar atmosférico isento de 2CO  

Quando se mergulha uma barra de ferro em água destilada, mesmo com 

pH = 7,0, e se mantém o sistema em contato com ar atmosférico isento de 2CO , uma 

quantidade muito grande de reações ocorre, de modo que o cálculo do pH final se 

torna muito mais complexo do que o cálculo apresentado na discussão anterior, para 

o mesmo sistema, porém na ausência de ferro. A Tabela 4.10 apresenta algumas das 

reações que podem ocorrer no sistema considerado, após a corrosão do ferro, 

juntamente com constantes de equilíbrio. Nesta Tabela, só foram considerados, como 

espécies dissolvidas: −+++ OHeH,Fe,Fe 32 . Como sólidos precipitados, foram 

considerados apenas o 2)OH(Fe  e o 3)OH(Fe . 

 

Tabela 4.10 

Possíveis reações que podem ocorrer em sistemas envolvendo 
OH,OH,H,Fe,Fe 2

32 −+++  

Espécie/Reação Dados 

OH 2  ⇔ +H  + −OH  K = 
1410]OH].[H[ −−+ =  

−+ +⇔ OH2Fe)OH(Fe 2
2  152

ps 10.2]OH].[Fe[K −−++ ==  

−+ +⇔ OH3Fe)OH(Fe 3
3  383

ps 10.6]OH].[Fe[K −−+++ ==  

FONTE – RUSSEL, 1982 
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Na realidade, muitos outros compostos podem se formar tais como, 

complexos (como o +FeOH ) ou sólidos, a hematita )OFe( 32 , a goetita 

)FeOOH( −α , a lepidocrocita )FeOOH( −γ . As conclusões que se chegam adotando 

as formas 2)OH(Fe  ou 3)OH(Fe  podem diferir um pouco, no entanto, estas 

diferenças não são significativas, visto que as energias livres de formação dos 

compostos de +3Fe  (principais constituintes dos produtos de corrosão) são muito 

próximas, o mesmo ocorrendo para os compostos de +2Fe , a saber (POURBAIX, 

1966, p. 143; POURBAIX, 1974, p. 308): 

 hidróxido férrico - 3)OH(Fe  -116.000 cal 

 hematita anidra - 32OFe  -177.100 cal 

 hematita hidratada - 32OFe  -161.930 cal 

 goetita recém-formado - FeOOH−α  -177.000 cal 

 goetita envelhecida - FeOOH−α  -180.510 cal 

 lepidocrocita - FeOOH−γ  -168.310 cal 

Com o objetivo de facilitar a compreensão das variações de pH 

observadas nos experimentos da Figura 4.24, serão estabelecidas algumas condições 

mais simples do que os sistemas em estudo. Somente depois, tentar-se-á entender as 

variações de pH observadas experimentalmente. 

 

Água pH = 7,0, sistema isolado do ar atmosférico (água neutra desaerada) contendo 

uma barra de ferro 

Nestas condições as reações responsáveis pelo corrosão da barra de ferro 

são as seguintes: 

e2FeFe 2 +→ +  (reação anódica)                                                                             (4.6) 

2He2H2 →++  (reação catódica, meio neutro desaerado)                                      (4.7) 

2
2 HFeH2Fe +→+ ++  (reação global)                                                                    (4.8) 

Pode-se verificar pelas reações acima, que a corrosão do ferro determina 

a alcalinização da água, fato já bastante conhecido.  
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Se a concentração de íons de +2Fe for elevado, poder-se-á atingir o 

produto de solubilidade do 2)OH(Fe , a saber: 

)sólido(2
2 )OH(FeOH2Fe →+ −+                                                                                 (4.9) 

Neste sistema, ocorre ainda a autoionização da água: 
−+ +⇔ OHHOH2                                                                                                    (4.1) 

Combinando-se (4.8) com (4.1): 

2
2

2 HOH2FeOH2Fe ++→+ −+                                                                           (4.10) 

Pela reação (4.10), verifica-se que quando o Fe se oxida, gera −OH  e 
+2Fe , de forma que: 

Fe
2

Fe ]Fe[2]OH[ +− =  

onde: 

Fe]OH[ −  = é a quantidade de −OH  gerada pela oxidação do Fe 

Fe
2 ]Fe[ +  = é a quantidade de +2Fe  gerada pela oxidação do Fe 

A produção de −OH  desloca a autoionização da água, de acordo com o 

princípio de Le Chatelier, no sentido de diminui-la. Sendo assim, para resolução 

deste problema, pode-se considerar a seguinte hipótese: a quantidade de −OH  após 

estabelecimento do equilíbrio não é afetada pela autoionização da água sendo 

praticamente igual à quantidade de −OH  gerada pela oxidação do Fe, Assim, a 

quantidade de −OH após estabelecimento do equilíbrio, será dada por: 

Fe
7

FeOHFeequilíbrio ]OH[10]OH[]OH[]OH[]OH[
2

−−−−−− ≅+=+=  

A oxidação do Fe e a conseqüente alcalinização da água prosseguem até 

que a solubilidade de 2)OH(Fe  seja atingida. Uma vez formado, o 2)OH(Fe  

mantém-se em equilíbrio, com as espécies que lhe deram origem, assim, tem-se: 
−+ +⇔ OH2Fe)OH(Fe 2

)sólido(2  

                            x          x2  
1522

ps 10.2]OH].[Fe[K −−+ == (Tabela 4.10) 

152 10.2)x2.(x −=  
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510.79,0x −=  mol/L 

Obtida a solução, deve-se verificar se a hipótese levantada é coerente 

x210x2]OH[ 7
equilíbrio ≅+= −−  (hipótese) 

755 10.15810.58,110.79,0.2x2 −−− ===  mol/L 

De fato, a quantidade de íons −OH  gerada pela oxidação do Fe  é 158 

vezes maior do que aquela gerada pela autoionização da água, se esta fosse 

considerada 10-7 mol/L. Como na realidade OH2
]OH[ −  < 10-7 mol/L (pois a oxidação 

do Fe  diminui a autoionização da água) pode-se dizer com boa aproximação que a 

quantidade de íons −OH  gerada pela dissociação do 2)OH(Fe  é praticamente igual à 

quantidade de −OH  presente na solução. É fácil agora estimar o pH da solução: 

pOH = -log total]OH[ −  = -log(1,58.10-5) = 4,80 

pH = 14 – pOH = 14 – 4,8 = 9,2 

De fato é este o valor de pH citado na literatura (POURBAIX, 1966, 

p. 67) de uma solução saturada de 2)OH(Fe . 

Se o pH inicial da água fosse menor do que 7,0, o mesmo comportamento 

seria verificado, qual seja: a corrosão do ferro determinaria aumento crescente do pH 

e da concentração de íons +2Fe  até o ponto de saturação. A quantidade de íons de 
+2Fe  necessária para atingir a saturação será tanto maior quanto menor for o pH. O 

gráfico da Figura 4.27 ilustra esse fato. Este gráfico foi feito usando o aplicativo 

MINTEQA2/PRODEFA2 (1990). 
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Figura 4.27 – Gráfico pH x ]Fe[ 2+ . 

 

Se o pH inicial for maior do que 9,2, assim que começasse a corrosão, a 

solução rapidamente tornar-se-ia supersaturada em relação ao 2)OH(Fe  sólido. O pH 

poderia eventualmente manter-se acima de 9,2. No entanto, após algum tempo, 

ocorreria a precipitação do 2)OH(Fe , com conseqüente diminuição do pH da solução 

até o valor de equilíbrio de 9,2. Como exemplo, considere-se o pH inicial de 9,5. 

Neste pH, a quantidade de +2Fe  necessária para a formação do primeiro cristal de 

2)OH(Fe , seria: 

pH = 9,5 

pOH = 14 – 9,5 = 4,5 

[OH-] = 10-4,5 
1522 10.2]OH].[Fe[ −−+ =  

6
25,4

15
2 10.2

)10(
10.2]Fe[ −
−

−
+ ==  mol/L 

 

Água pH = 7,0, sistema em contato com O2 (mas não com CO2) contendo uma barra 

de ferro 

Nestas condições, as reações responsáveis pela corrosão da barra de ferro 

são as seguintes: 

e2FeFe 2 +→ +  (reação anódica)                                                                            (4.6) 
−→++ OH4Oe4OH 22  (reação catódica, meio neutro aerado)                          (4.11) 
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−++ +↔++ OH4Fe4OH2OFe4 3
22

2  (oxidação COMPLETA dos                     (4.12) 

íons +2Fe  a +3Fe ) 

)sólido(3
3 )OH(FeOH3Fe ↔+ −+  (precipitação do hidróxido de ferro III,             (4.13) 

logo que se atinge o produto de solubilidade) 

Analogamente ao que foi feito para o 2)OH(Fe , é possível calcular o pH 

final do sistema, considerando que após a oxidação do ferro e do +2Fe  gerado, 

ocorrerá a precipitação do 3)OH(Fe  tão logo se atinja o seu limite de solubilidade. 

Uma vez formado, o 3)OH(Fe  manter-se-á em equilíbrio com as espécies que lhe 

deram origem, devendo-se no cálculo do equilíbrio considerar a quantidade total de 
−OH , que possui duas fontes: a autoionização da água e a oxidação do Fe  e do 
+2Fe . Como o produto de solubilidade do 3)OH(Fe  é extremamente baixo (6.10-38, 

Tabela 2.10), será considerada a seguinte hipótese: a quantidade de íons −OH  gerada 

pela oxidação do Fe  não afeta a autoionização da água, sendo muito menor do que a 

quantidade de 710−  mol/L gerada pela água. 
7

OH)OH(FeOHequilíbrio 10]OH[]OH[]OH[]OH[
232

−−−−− =≅+=  

com isto tem-se 
−+ +↔ OH3Fe)OH(Fe 3

3  

                     x         710x3 −+  

onde: 

x  = quantidade de +3Fe  na solução 
77 1010x3 −− ≅−  = quantidade total de íons −OH  presente na solução após a 

dissociação de 3)OH(Fe  (hipótese) 

3833 10.6]OH].[Fe[ −−+ =  
3837 10.6)10(.x −− =  

3824 10.610.x −− =  
1710.6x −=  mol/L 

Obtida a solução do problema deve-se verificar se a hipótese levantada é 

coerente: 
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77177
equilíbrio 101010.1810x3]OH[ −−−−− ≅+=+=  mol/L 

De fato a quantidade de íons ]OH[ −  gerados da autoionização da água é 

muito maior do que aquela gerada pela dissociação do 3)OH(Fe . Portanto, é fácil 

agora estimar o pH da solução: 

7)10log(]OHlog[pOH 7 =−=−= −−  

7714pH =−=  

Ou seja, quando o Fe se oxida em água pura de pH = 7,0 aerada e, neste 

sistema, todo o +2Fe  produzido é oxidado a +3Fe , o pH do sistema não muda pois, 

como o 3)OH(Fe  é muito pouco solúvel, todo o +3Fe  reagiria imediatamente com 

todo o −OH  produzido para formar o 3)OH(Fe , que por ser pouco solúvel, a sua 

dissolução/dissociação não causaria mudança do pH. Esta afirmação pode ficar mais 

clara, escrevendo as reações parciais e a global, a saber: 
−+ +→++ OH8Fe4OOH4Fe4 2

22  (reação de corrosão do ferro)                       (4.14) 
−++ +→++ OH4Fe4OOH2Fe4 3

22
2  (reação total de oxidação                         (4.12) 

do +2Fe  para +3Fe ) 

3
3 )OH(Fe4OH12Fe4 →+ −+  (reação de precipitação do 3)OH(Fe )                  (4.15) 

322 )OH(Fe4O3OH6Fe4 →++  (reação global – não há nem geração                (4.16) 

nem consumo de +H , portanto não  

há variação de pH) 

Um fato muito importante que se deve atentar é a reação de oxidação dos 

íons +2Fe  a +3Fe . Na prática, esta reação nunca é completa, de modo que sempre se 

tem um residual de +2Fe . No entanto, esta reação é favorecida em meios ácidos visto 

que a reação produz −OH . Assim, durante a corrosão do ferro, quanto mais ácido for 

o meio maior é a oxidação do +2Fe  a +3Fe . 

 

Água pH = 7,0, sistema em contato com O2 (mas não com CO2) contendo uma barra 

de ferro, sendo que nem todo o Fe2+ gerado é oxidado a Fe3+ 
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O sistema do problema proposto agora é muito próximo ao experimento 

da Figura 4.24, com pH inicial de 7,6, após fervura. 

Aplicando os conhecimentos anteriormente citados, no sistema OH/Fe 2  

real, em contato com ar atmosférico isento de 2CO , ter-se-ia as seguintes etapas, 

provavelmente na seqüência a seguir: 

 etapa 1: corrosão do ferro com geração de +2Fe  e consumo de +H  (ou geração 

de −OH ). Isto determina aumento gradativo do pH; 

 etapa 2: transformação de parte dos íons +2Fe , produzidos na etapa 1, para +3Fe  

e precipitação de 3)OH(Fe . A formação de +3Fe  e precipitação do 3)OH(Fe , por 

si só, não alteraria o pH da solução; 

 etapa 3: saturação da solução em +2Fe  e precipitação de 2)OH(Fe . A partir 

deste ponto o pH manter-se-ia em 9,2. Lembrando que em meios ácidos a 

oxidação do +2Fe  para +3Fe  é favorecida, esta etapa poderá nem ser alcançada 

em ensaios conduzidos com águas ácidas. 

O pH final da solução será portanto governado pela quantidade 

dissolvida do +2Fe  que ainda não foi transformado em +3Fe . 

A discussão realizada pode então ser assim resumida: 

 

quando se imerge uma barra de ferro em água e se mantém este sistema em contato 

com ar isento de 2CO , por um período finito de tempo, o pH da água assumiria um 

valor entre o pH inicial e o pH de saturação do 2)OH(Fe  (que é de 9,2). Quanto 

mais alcalino o meio, mais rápido o pH atingirá o valor de saturação do 2)OH(Fe  e 

quanto mais ácido mais o pH permanecerá próximo ao valor inicial. 

 

4.1.2.12.3 Discussão da variação de pH observada na água destilada em contato 

com o ferro e com contato com ar atmosférico contendo CO2 

Finalmente, é necessário considerar a presença de 2CO  na atmosfera. 

Para tal, considera-se novamente a barra de ferro mergulhada na água pura (pH = 

7,0) em contato com ar atmosférico não-contaminado real, isto é, contendo 2O  e 

2CO . 
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Para analisar este problema, a primeira pergunta que se deve fazer é se o 

2CO  absorvido pela água fica na forma dissolvida ( −
3HCO  ou −2

3CO ) ou forma 

algum precipitado com os íons de +2Fe  ou +3Fe  presentes na solução, como por 

exemplo o 3FeCO , 11
ps 10.13,3K −=  (FACULTÉ TECHNOLOGIQUE DE CHIMIE, 

2005). 

Foi visto que para a água pura (pH = 7,0), a quantidade de −2
3CO  presente 

na água após a absorção do 2CO  da atmosfera é muito pequena, sendo da ordem de 

2.10-11 mol/L. Nestas condições, a quantidade de +2Fe  necessária para que houvesse 

precipitação de 3FeCO  seria muito elevada, de modo que se pode admitir que não 

ocorrerá precipitação. Pourbaix (1966, p 236) descreve uma experiência na qual uma 

amostra de ferro é imersa em uma solução saturada de bicarbonato de sódio (pH = 

8,4) em meio aerado e afirma que, nestas condições, o ferro se mantém passivo por 

meio de formação de óxidos/hidróxidos de ferro na sua superfície, e não de 

carbonatos. 

Além disso, em simulações feitas com dados das experiências mostradas 

na Figura 4.24, com o aplicativo MINTEQA2/PRODEFA2, foi verificado que não há 

condições de precipitação do carbonato de ferro. 

Assim, pode-se supor que nas experiências em estudo não há precipitação 

de carbonato e que todo o 2CO  absorvido pelo ar é mantido dissolvido na forma de 

íons −
3HCO  e −2

3CO , sendo a quantidade deste último insignificante. Assim, as 

variações de pH observadas devem ser conseqüência da absorção de 2CO , da 

corrosão do ferro e precipitação de óxidos/hidróxidos de ferro. 

 

4.1.2.12.4 Discussão dos resultados experimentais apresentados nas Figuras 4.24 

e 4.26 

Para facilitar a discussão, os resultados dos experimentos apresentados 

nas Figuras 4.24 e 4.26 serão reapresentados resumidamente na Tabela 4.11.  
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Tabela 4.11 

Resumo dos resultados dos experimentos apresentados nas Figuras 4.24 e 4.26 
pH em contato com ar e com um corpo-de-prova de 

aço-carbono pH 
inicial 

pH após 4 h em 
contato com o ar 

Após 4 h Após 4 h, fervida 

4,5 4,43 6,1 7,14 

7,6 --- 6,8 8,9 

7,0 5,84 --- --- 

9,5 6,89 7,4 8,7 

 

Pela Tabela 4.11, pode-se verificar que a água com pH = 4,5 em contato 

com o ar não-contaminado não sofre alteração de pH. Isto de fato é esperado visto 

que a única maneira de haver alteração de pH seria a absorção de 2CO  do ar. Como 

a água é ácida, a absorção de 2CO  é desprezível. No entanto, nesta mesma água, 

quando se mergulha um corpo-de-prova de aço, o pH começa imediatamente a 

aumentar (Figura 4.26b). Isto ocorre porque o aço começa a corroer o que determina 

o aumento do pH. Este aumento no entanto não é significativo por duas razões: 

 parte dos íons +2Fe  produzidos é oxidada a íons +3Fe  os quais precipitam 

formando óxidos/hidróxidos férricos altamente insolúveis, isto restringe o 

aumento de pH, pois os íons −OH  produzidos na corrosão do aço e na oxidação 

do +2Fe  a +3Fe  são consumidos na precipitação dos óxidos/hidróxidos. A 

formação de +3Fe  e precipitação dos óxidos/hidróxidos férricos é verificada 

visualmente pela formação de produtos de corrosão avermelhados na superfície 

do corpo-de-prova e pelo leve avermelhamento da solução devido à suspensão de 

partículas avermelhadas e confirmada por difração de raio X; 

 com a alcalinização, a absorção de 2CO  é favorecida, o que também restringe o 

aumento contínuo do pH. Este fato é percebido na prática pelo aumento do pH 

observado com a fervura, que determina a eliminação do 2CO  absorvido (o pH 

aumenta de 6,1 para 7,14). 

Observando os resultados obtidos com a água neutra (pH = 7,0 ou pH = 

7,6) e alcalina (pH = 9,5), verifica-se que somente o contato com o ar atmosférico é 

suficiente para determinar um abaixamento de pH, sendo isto mais significativo para 
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a água alcalina. Lembrando os conceitos discutidos anteriormente, fica claro que o 

abaixamento de pH ocorreu como conseqüência da absorção do 2CO  do ar 

atmosférico, sendo que a água alcalina absorveu maior quantidade de 2CO . Este 

abaixamento persistiu na presença do corpo-de-prova de ferro. Mesmo que a 

corrosão do ferro tenha contribuído para o aumento gradativo do pH, a absorção do 

2CO  manteve o pH baixo. Isto fica bem claro quando se observa o pH após fervura; 

em ambos os casos verifica-se um significativo aumento do pH. O valor de pH 

esperado para os dois casos seria o mesmo. A diferença observada deve, muito 

provavelmente, ser conseqüência de erros experimentais. Após a fervura, esperou-se 

que a água esfriasse em repouso. Nesta etapa, muito provavelmente as soluções, 

agora alcalinas, absorveram 2CO . Caso as soluções fossem conservadas em 

atmosfera inerte, muito provavelmente, para ambos os casos, medir-se-ia o mesmo 

pH, sendo este valor determinado pela constante de equilíbrio do tipo de 

óxido/hidróxido ferroso formado. Se fosse 2)OH(Fe  (exemplo já visto) o pH final, 

provavelmente, seria 9,2. 

Face ao exposto, pode-se agora entender o porquê da não-influência do 

pH nos resultados do ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001): durante o ensaio, as 

reações de oxidação do Fe  a +2Fe  e de +2Fe  a +3Fe , as reações de precipitação de 

óxidos/hidróxidos e a absorção de 2CO  da atmosfera controlam o pH da fase aquosa, 

que caminha para um mesmo valor independente do valor do pH inicial. 

 

4.1.3 Segundo planejamento de experimentos 

O primeiro planejamento de experimentos, apesar de não permitir 

verificar a real influência dos parâmetros estudados, forneceu importantes subsídios 

para nortear investigações específicas e para estudar a influência individual dos 

diferentes parâmetros. Assim estudou-se a influência individual da velocidade de 

agitação da solução, geometria do corpo-de-prova, teor de água, pH, tempo e 

temperatura. Feito isto, decidiu-se conduzir um segundo planejamento de 

experimentos para verificar se existe interação entre os parâmetros estudados, 

fixando a velocidade em 1050 rpm e o corpo-de-prova tipo 1 (aquele recomendado 

pela ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001)). O teor de água máximo foi fixado em 
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10% o qual garante a total “molhabilidade” do corpo-de-prova. Desta maneira, 

resolveu-se trabalhar apenas com três variáveis independentes: porcentagem de água, 

tempo e pH. Na Tabela 4.12, estão apresentados os níveis estabelecidos às variáveis. 

Para facilitar a descrição dos ensaios e a análise dos resultados, as diferentes 

variáveis foram representadas pelas mesmas letras gregas adotadas no primeiro 

planejamento. Esta representação também é apresentada na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 

Segundo planejamento de experimentos: definição das variáveis e seus níveis 
Variável independente e sua 

codificação Nível 1 Ponto central Nível 2 No de 
Níveis 

δ Teor de água 5% 7,5% 10% (NACE) 2 

φ Tempo de ensaio 2 h 4 h (NACE) 6 h 2 

θ pH da água 4,5 7,0 (NACE) 9,5 2 

No de ensaios = produtória dos níveis = 3.3.3 = 23 =  8 

 

Com objetivo de verificar os efeitos e as interações significativas, a partir 

dos níveis estabelecidos elaborou-se um planejamento completo (23) com ponto 

central perfazendo um total de 12 experimentos. A Tabela 4.13 apresenta a matriz de 

experimentos obtida a partir deste planejamento. 

Os oito primeiros experimentos apresentados na Tabela 4.13 representam 

todas as combinações entre os dois níveis de cada variável. Os quatro últimos 

experimentos são uma quadruplicata realizada no ponto central (experimento 

realizado nas condições intermediárias dos níveis de cada variável, conforme mostra 

a Tabela 4.12). Estes experimentos no ponto central foram realizados com o objetivo 

de verificar a reprodutibilidade dos ensaios. 

É interessante destacar que este planejamento de experimentos engloba 

as condições adotadas pelo ensaio NACE TM-0172 (NACE, 2001), a saber: 

 porcentagem de água: 10%; 

 tempo: 4 h; 

 pH: 7,0. 
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Tabela 4.13 

Matriz de ensaios do segundo planejamento de experimentos 
Ordem 
padrão 

Ordem 
aleatória Água (%) pH t (h) 

1 10 5,0 4,5 2,0 

2 12 10,0 4,5 2,0 

3 7 5,0 9,5 2,0 

4 6 10,0 9,5 2,0 

5 9 5,0 4,5 6,0 

6 2 10 4,5 6,0 

7 4 5,0 9,5 6,0 

8 11 10,0 9,5 6,0 

9 3 7,5 7,0 4,0 

10 1 7,5 7,0 4,0 

11 8 7,5 7,0 4,0 

12 5 7,5 7,0 4,0 

 

Para garantir a independência estatística dos resultados, os ensaios foram 

realizados em ordem aleatória. Isto evita que eventuais erros experimentais 

cometidos durante a preparação ou execução de um determinado ensaio sejam 

propagados para o próximo. 

Todas as condições planejadas foram realizadas em triplicata e os 

resultados, na ordem padrão, estão apresentados na Tabela 4.14. 

A análise estatística, feita com a resposta porcentagem de área corroída, 

confirmou os resultados anteriormente obtidos sobre a influência individual do pH, 

tempo e temperatura: dentro do intervalo estudado, nenhum destes efeitos 

apresentaram-se significativos. Além disto, não se verificou nenhum efeito de 

interação entre os mesmos. 
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Tabela 4.14 

Resultados do segundo planejamento de experimentos 
Porcentagem de área corroída (%) Ordem 

padrão Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Média 

1 92 95 92 93,0 

2 95 98 98 97,0 

3 85 85 85 85,0 

4 85 85 85 85,0 

5 95 95 95 95,0 

6 90 95 90 91,6 

7 95 95 90 93,3 

8 95 95 95 95,0 

9 90 90 90 90,0 

10 80 85 80 81,6 

11 85 85 90 86,6 

12 95 95 95 95,0 

 

4.2 Segunda fase 

Os ensaios realizados nesta fase tiveram como objetivo verificar se a 

condição na qual o ensaio NACE TM-0172 é realizado condiz com a condição 

encontrada no interior dos dutos que transportam derivados de petróleo, ou seja, uma 

condição aerada. Assim, foram realizados ensaios de medição de pH em sistema 

bifásico nafta/água para complementar a investigação de variação de pH realizada na 

primeira fase (meio aquoso).  

 

4.2.1 Resultados dos ensaios em meio aerado 

Para os ensaios em meio aerado, um corpo-de-prova de aço-carbono foi 

imerso num sistema bifásico nafta/água (com valores iniciais de pH: 4,5; 7,0 e 9,5) 

previamente misturado por meio de severa agitação e o pH da fase aquosa foi medido 

em intervalos de 20 min durante um período de 4 h. Conforme descrito no Capítulo 

3, parte da superfície do corpo-de-prova ficou em contato com a atmosfera, parte 

com a fase orgânica (nafta) e parte com a fase aquosa. 

Os objetivos desse ensaio foram: 

 verificar se ocorria ou não corrosão do aço-carbono em contato com a nafta; 
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 verificar se a região catódica localizava-se na fase orgânica, como citado por 

Groysman e Erdman (2000); 

 verificar se a corrosão do aço-carbono em contato com a água continuava ativa 

durante as 4 h de ensaio com formação de produtos de corrosão de coloração 

avermelhada tanto mais intensa quanto maior o tempo de ensaio. Isto provaria a 

afirmação feita por Groysman e Erdman (2000) de que a nafta seria a “atmosfera” 

do sistema bifásico nafta/água pois seria capaz de fornecer gás oxigênio para a 

fase aquosa.  

A Figura 4.28 apresenta os gráficos com os valores de pH da água 

medidos e as Figuras 4.30, 4.31 e 4.32 apresentam os aspectos dos corpos-de-prova 

durante os ensaios realizados com água de pH 4,5; 7,0 e 9,5, respectivamente. 

Para facilitar a discussão dos resultados, os valores de pH encontrados 

nos experimentos apresentados na Figura 4.24 (variação do pH da água no sistema 

água/aço-carbono) são apresentados resumidamente na Tabela 4.15 juntamente com 

os resultados obtidos na Figura 4.28 (variação de pH da água no sistema bifásico 

nafta/água/aço-carbono). 

 

Tabela 4.15 

Resumo dos resultados dos experimentos apresentados nas Figuras 4.24 e 4.28 

Resultados da Figura 4.24 – Sistema 
água/aço-carbono 

Resultados da Figura 4.28 – Sistema 
bifásico nafta/água/aço-carbono 

pH inicial pH final pH inicial pH final 
4,5 6,1 4,5 6,7 

7,6 6,8 7,0 6,8 

9,5 7,4 9,5 7,2 
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Figura 4.28 – Variação do pH da água com o tempo durante os ensaios realizados no 
sistema bifásico nafta/água aerado, com imersão de corpo-de-prova de aço-carbono: 
(a) água com pH inicial 4,5; (b) água com pH inicial 7,0; (c) água com pH inicial 9,5. 
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0 min 30 min 60 min 

   
90 min 120 min 150 min 

   
180 min 210 min após ensaio 

Figura 4.29 – Aspecto do corpo-de-prova durante o ensaio realizado no sistema 
bifásico nafta/água (pH 4,5) aerado. Ilustração dos tempos 0 min, 30 min, 60 min, 
90 min, 120 min, 150 min, 180 min, 210 min e após o ensaio. 
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0 min 30 min 60 min 

   
90 min 120 min 150 min 

   
180 min 210 min após ensaio 

Figura 4.30 – Aspecto do corpo-de-prova durante o ensaio realizado no sistema 
bifásico nafta/água (pH 7,0) aerado. Ilustração dos tempos 0 min, 30 min, 60 min, 
90 min, 120 min, 150 min, 180 min, 210 min e após o ensaio. 
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0 min 30 min 60 min 

   
90 min 120 min 150 min 

   
180 min 210 min após ensaio 

Figura 4.31 – Aspecto do corpo-de-prova durante o ensaio realizado no sistema 
bifásico nafta/água (pH 9,5) aerado. Ilustração dos tempos 0 min, 30 min, 60 min, 
90 min, 120 min, 150 min, 180 min, 210 min e após o ensaio. 
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Pela Tabela 4.15, pode-se verificar que os valores finais de pH 

encontrados no sistema bifásico nafta/água/aço-carbono foram muito próximos dos 

valores encontrados no sistema água/aço-carbono. Estes resultados mostram que de 

fato a nafta é um reservatório de oxigênio e alimenta a fase aquosa com este gás, 

conforme afirmam Groysman e Erdman (2000). E, ainda, a nafta é capaz também de 

dissolver o CO2 presente no ar e também alimentar a fase aquosa com este gás, fato 

não citado na literatura consultada. 

Além disso, observando as Figuras 4.29 a 4.31, verificou-se que a 

corrosão ocorreu alguns milímetros abaixo da região de separação nafta/água 

(representada pela linha vermelha nestas Figuras). Assim, diferentemente ao 

afirmado por Groysman e Erdman (2000), que supuseram que a região catódica 

ocorria na fase orgânica e a região anódica na fase aquosa, este experimento mostrou 

que tanto a região catódica quanto a região anódica ocorrem na fase aquosa. A região 

catódica (pequena área não-corroída) foi formada logo abaixo da linha de separação 

nafta/água. 

Com base no exposto, pode-se concluir que o mecanismo de corrosão 

que ocorre no sistema bifásico nafta/água em contato com aço-carbono pode ser 

atribuído à formação de uma célula de aeração diferencial como afirmado por 

Groysman e Erdman (2000), porém a reação catódica e anódica ocorrem na 

superfície do metal em contato com a fase aquosa, sendo a região catódica localizada 

próxima a interface nafta/água, conforme ilustrado na Figura 4.32, que representa o 

modelo proposto por Groysman e Erdman (2000) modificado. Este modelo é mais 

adequado, visto que a condutividade dos derivados é extremamente baixa, fato 

corroborado por Benitez, Martinez, Roldan (2002) e De Souza et al. (1987) que 

afirmam que usam a fase aquosa para conduzir ensaios eletroquímicos. No presente 

estudo, foram feitas várias tentativas de realizar ensaios eletroquímicos em misturas 

nafta/água com porcentagem de água bem elevada (95%), não tendo tido sucesso 

nem mesmo na medida de potencial de circuito aberto. 
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Figura 4.32 – Modelo de corrosão do aço em meio de derivado de petróleo/H2O/O2 
proposto por Groysman e Erdman (2000) modificado. 
FONTE – GROYSMAN; ERDMAN, 2000 

 

Por último, os gráficos mostraram que em: 

 meio ácido (pH = 4,5): inicialmente ocorre predominantemente a reação de 

redução do hidrogênio 2H+ + 2e → H2 a qual alcaliniza o meio, aumentando o pH. 

Conforme o meio vai se tornando alcalino e uma vez que o meio está exposto à 

nafta rica em O2 e CO2, a reação de redução predominante passa a ser do oxigênio 

O2 + 2H2O + 4e → 4OH-. Paralelamente, com a chapa de aço-carbono imersa no 

meio, ocorre a reação de oxidação do ferro Fe → Fe2+ + 2e e, com o 

prosseguimento de todas as reações, há a formação de óxidos/hidróxidos ferroso e 

férrico. Como já discutido anteriormente, conforme o meio torna-se alcalino, a 

absorção do CO2 passa a ser significativa a qual restringe o aumento de pH até o 

ponto de saturação dos óxidos/hidróxidos ferrosos. Por essa razão, o pH final é 

um valor intermediário entre o inicial (pH = 4,5) e o da reação de formação de 

óxidos/hidróxidos ferrosos (pH = 9,2); 

 meio neutro (pH = 7,0): ocorre predominantemente a reação de redução do 

oxigênio O2 + 2H2O + 4e → 4OH- e a reação de oxidação do ferro 

Fe → Fe2+ + 2e, desta forma, formando óxidos/hidróxidos ferroso e férrico. Assim 

como no caso de meio ácido, a alcalinização do meio devido à corrosão do ferro é 

restringida pela absorção do CO2; 

 meio básico (pH = 9,5): conforme visto em experimentos anteriores, a absorção 

do CO2 é mais significativa quanto maior é o pH do meio, assim, neste caso, os 

Fase orgânica Metal 

Catodo 

 Anodo 

70 ppm 
O2

8 ppm 
O2

Fase aquosa 

Fase aquosa 

Fase orgânica 
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valores de pH medidos inicialmente mostraram uma diminuição do pH do meio. 

Após o meio tornar-se neutro, o pH foi governado tanto pela absorção do CO2 

quanto pela formação de óxidos/hidróxidos ferroso e férrico, ou seja, corrosão do 

ferro. 

 

4.2.2 Resultados dos ensaios em meio desaerado 

 
4.2.2.1 Sistema aberto 

Os resultados não foram satisfatórios (por esta razão, não estão 

apresentados no trabalho), os mesmos mostraram que, apesar da injeção de gás 

nitrogênio durante todo o período do ensaio, houve a passagem de O2 para a fase 

aquosa provavelmente pelo fato do sistema ter permanecido aberto. Desta forma, não 

foi possível tirar conclusões sobre a influência da condição desaerada na corrosão do 

corpo-de-prova e do pH da fase aquosa. Por esta razão, realizaram-se novos ensaios 

conforme descrito no item 3.2.2.2. 

 

4.2.2.2 Sistema fechado 

As Figuras 4.33, 4.34 e 4.35 apresentam os aspectos dos corpos-de-prova 

durante os ensaios realizados com água pH 4,5; 7,0 e 9,5, no sistema fechado 

descrito no item 3.2.2.2. A Figura 4.36 apresenta os aspectos dos corpos-de-prova 

após o término dos ensaios e a Tabela 4.16 apresenta os valores do pH da fase aquosa 

antes e após a realização dos ensaios. Convém esclarecer que no momento em que os 

corpos-de-prova foram retirados da solução de ensaio, os mesmo apresentavam-se 

apenas com manchas escuras. A leve coloração amarela observada nas fotografias da 

Figura 4.36 ocorreu após o contato com ar atmosférico. 
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0 min 

 
30 min 

 
60 min 

Figura 4.33 –. Aspectos dos corpos-de-prova durante os ensaios realizados com água 
pH 4,5; 7,0 e 9,5 para os tempos 0 min, 30 min e 60 min, no sistema fechado descrito 
no item 3.2.2.2. 

pH = 4,5 pH = 7,0 pH = 9,5 

pH = 4,5 

pH = 4,5 

pH = 7,0 

pH = 7,0 

pH = 9,5 

pH = 9,5 
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90 min 

 
120 min 

 
150 min 

Figura 4.34 – Aspectos dos corpos-de-prova durante os ensaios realizados com água 
pH 4,5; 7,0 e 9,5 para os tempos 90 min, 120 min e 150 min, no sistema fechado 
descrito no item 3.2.2.2. 
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180 min 

 
210 min 

 
240 min 

Figura 4.35 – Aspectos dos corpos-de-prova durante os ensaios realizados com água 
pH 4,5; 7,0 e 9,5 para os tempos 180 min, 210 min e 240 min, no sistema fechado 
descrito no item 3.2.2.2. 
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Frente Verso 

(a) pH 4,5 

  
Frente Verso 

(b) pH 7,0 

  
Frente Verso 

(c) pH 9,5 

Figura 4.36 – Aspectos dos corpos-de-prova após os ensaios realizados com água: 
(a) pH 4,5; (b) pH 7,0; (c) pH 9,5. 
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Tabela 4.16 

Resultados dos experimentos apresentados nas Figuras 4.33 a 4.35 

Sistema bifásico nafta/água/aço-carbono desaerado 

pH inicial pH final 
4,5 7,2 

7,0 7,2 

9,5 9,2 

 

Os resultados obtidos mostram que na presença de pequena quantidade 

de O2, a corrosão do aço-carbono diminui de maneira significativa, pois os produtos 

de corrosão formados não apresentaram coloração avermelhada típica de 

óxidos/hidróxidos férricos. 

O aspecto dos corpos-de-prova após quatro horas de ensaio mostrado na 

Figura 4.36 leva a concluir que o sistema ainda continha um residual de O2, pois logo 

abaixo da linha vermelha (interface nafta/água) não se verificou alterações visuais da 

superfície do aço-carbono. Muito provavelmente, nesta região, semelhante ao fato 

verificado no sistema aerado, ocorreu a reação catódica de redução do O2 e na parte 

inferior do corpo-de-prova ocorreu a reação de corrosão do Fe (Fe → Fe2+ + 2e). 

Como a quantidade de O2 disponível era restrita, os íons ferrosos formados não 

foram oxidados a Fe3+. Este sistema é representativo do sistema descrito no item 

4.1.2.12.2 (água destilada em contato com o ferro, sem contato com ar atmosférico). 

Neste sistema, o pH de equilíbrio esperado é função da concentração de íons de Fe2+ 

formados e do pH inicial, sendo o valor máximo de pH possível igual a 9,2. De fato, 

os valores de pH obtidos (Tabela 4.16) foram menores ou iguais a 9,2. Nos casos de 

valores de pH iniciais menores que 9,2 (pH iniciais 4,5 e 7,0), a corrosão determinou 

o aumento gradativo do pH e da concentração dos íons Fe2+, sendo a quantidade de 

Fe2+ formada inferior à necessária para atingir a saturação. Já no caso do ensaio 

realizado com pH 9,5, a corrosão determinou a produção de íons Fe2+ que 

precipitaram na forma de Fe(OH)2 com conseqüente diminuição do pH da solução 

até o valor de equilíbrio de 9,2. 

 

 


