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Resumo 
 

Aços ao carbono são amplamente utilizados na indústria do petróleo, porém 

apresentam baixa resistência à corrosão podendo causar sérios danos neste setor, 

especialmente quando considerados processos corrosivos em presença de CO2 supercrítico. A 

corrosão dos aços ao carbono em um meio aquoso contendo CO2 é um processo eletroquímico 

que acidifica a solução, formando ácido carbônico (H2CO3). Os filmes de produtos de 

corrosão geralmente são constituídos de carbonato de ferro (FeCO3) e/ou magnetita (Fe3O4) 

(particularmente a altas temperaturas), os quais podem ter características protetoras ou não, 

dependendo das condições sob os quais os mesmos são formados. Uma das alternativas para 

controlar a corrosão é o emprego de inibidores de corrosão que reduzem ou previnem a 

corrosão. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar a potencialidade do uso do 

tanino vegetal da acácia negra que constitui uma classe de compostos naturais, biodegradáveis 

e não tóxicos como inibidor do processo corrosivo no aço ao carbono em presença de CO2. 

Para realização dos experimentos foram utilizados corpos de prova de aço ABNT 1020 que 

foram expostos a dois meios corrosivos em presença de água saturada com CO2, com e sem 

presença de O2, durante sete dias a 15 MPa de pressão e 70 °C. Realizaram-se ensaios sem 

adição de tanino e ensaios com diferentes concentrações de tanino, sendo tanino 1 a maior 

concentração e o tanino 5 a menor.. Para caracterizar as morfologias e medir as espessuras dos 

filmes de produto de corrosão formados foram realizadas análises dos aços ao carbono por 

microscopia eletrônica de varredura. Também foram determinadas as taxas de corrosão por 

perda de massa, segundo as normas ASTM G1 – 03 (2010) e ASTM G31 - 72 (2004). 

Observou-se que em ambiente com O2, a maior taxa de corrosão foi para o experimento sem 
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adição de tanino (3,37 mm/a) e a menor para concentração de Tanino 2 (0,99 mm/a). E 

alcançaram-se eficiências de inibição de até 71%, indicando a potencialidade do tanino como 

inibidor do processo corrosivo. Os filmes de produto de corrosão foram mais compactos e 

menos porosos com o uso de tanino. Para o ambiente sem O2, a maior taxa de corrosão 

observada foi para a concentração de Tanino 2 (3,18 mm/a) e a menor taxa de corrosão foi 

para Tanino 5 (2,03 mm/a). Neste caso, os filmes de produto de corrosão formados foram 

mais porosos quando adicionado tanino. 


