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Abstract 

 

It is estimated that one fifth of world steel production is destined for losses caused by 

corrosion, a fact that leads researchers to study the improvement and development of new 

techniques for effective combat and control corrosion. This study aimed to evaluate the 

effect of marine microbial metal coupons exposed to seawater. We investigated the 

microorganisms responsible for the corrosion process and evaluated the use of a polymer 

coating to protect the league. Steel coupons had been used carbon SAE the 1008 and 

anticorrosive covering the resin base epóxi. The analyses had been carried through during a 

period of 90 days. The coated steel coupons SAE 1008 had presented an inferior adhesion of 

microbial cells in comparison to steel coupons SAE 1008 without covering. Corrosion rates 

related to the SAE 1008 coupons uncoated and coated SAE 1008 were 0.0561 mm / yr and 

0.0053 mm / year. 

 

Resumo 

Estima-se que um quinto da produção mundial de aço é destinada a perdas causadas pela 

corrosão, fato este que leva os pesquisadores a estudar o aperfeiçoamento e a criação de 

novas técnicas para o seu efetivo combate e controle da corrosão. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar o efeito da microbiota marinha em cupons metálicos expostos à água do 

mar. Foram investigados os micro-organismos responsáveis pelo processo de corrosão e 

avaliado o uso de um revestimento polimérico para proteção da liga. Foram utilizados 

cupons de aço carbono SAE 1008 e o revestimento anticorrosivo a base de resina epóxi. As 

análises foram realizadas durante um período de 90 dias. Os cupons de aço SAE 1008 

revestidos apresentaram uma adesão inferior de células microbianas em comparação aos 

cupons de aço SAE 1008 sem revestimento. As taxas de corrosão referentes aos cupons SAE 

1008 sem revestimento e SAE 1008 revestidos foram 0,0561 mm/ano e 0,0053 mm/ano.  

Palavras-chave: biocorrosão, água do mar, aço carbono, revestimento, micro-organismos 
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Introdução 

 Com o crescente desenvolvimento tecnológico mundial, existe atualmente uma 

grande preocupação com relação aos enormes prejuízos advindos da corrosão, impondo 

desta forma o aperfeiçoamento e a criação de novas técnicas para o seu efetivo combate e 

controle. 

  Segundo NUNES (2007), o gasto com corrosão no Brasil corresponde ao índice de 

3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) ou seja cerca de R$45 milhões. 

  A biocorrosão tem sido observada em diversas superfícies metálicas como aço 

carbono, latão, cobre, zinco, alumínio e, até mesmo, em metais mais resistentes à corrosão 

química, como o aço inoxidável e o titânio expostas à água do mar, água potável, água 

desmineralizada, além de sistemas para recuperação avançada de petróleo (RAO et al., 2005; 

JUZELUINAS et al., 2007). A presença e atividade dos micro-organismos podem causar 

corrosão localizada, principalmente na forma de pites - cavidades que apresentam o fundo em 

forma angulosa e profundidade geralmente maior do que o seu diâmetro, abertura de fendas 

em estruturas metálicas, surgimento de células de aeração diferencial, além do aumento da 

erosão e da corrosão galvânica (LITTLE; WAGNER, 1997). 

A biocorrosão envolve o crescimento dos micro-organismos na superfície metálica, 

formando estruturas denominadas biofilmes que promovem um crescente aumento no 

processo corrosivo (BEECH et al., 2005). 

Dentre as estratégias comumente empregadas para prevenir e controlar a biocorrosão 

tem-se: a seleção de materiais, revestimentos, proteção catódica, limpeza mecânica e química 

e a utilização de biocidas. 

A aplicação de revestimentos é bastante empregada pelas indústrias. O papel de um 

revestimento a base de tintas é dificultar ao máximo a ação corrosiva sobre o substrato. 

Contudo, os revestimentos utilizados nos sistemas industriais muitas vezes falham pela 

incorreta seleção e /ou aplicação. Considerando os fatores operacionais e de custo existe a 

necessidade de se avaliar a eficácia de alguns tipos de revestimentos em determinadas 

condições de específicas de trabalho.  

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da microbiota marinha em cupons 

metálicos expostos à água do mar. Foram investigados os micro-organismos responsáveis 

pelo processo de corrosão e avaliado o uso de um revestimento polimérico para proteção da 

liga. 

 

Revisão bibliográfica 

Corrosão 

A palavra corrosão provém do vocábulo latino corrodore, que significa “destruir 

rapidamente deixando uma superfície irregular”.  

A corrosão sofrida por materiais, especialmente metálicos, pode ser definida como 

sendo um processo espontâneo de deterioração por ação de reações químicas heterogêneas ou 

eletroquímicas que ocorrem na superfície de separação entre o metal e o meio corrosivo 

tornando o material inadequado para o uso. Este processo ocorre de diferentes formas que 

variam em função das condições do ambiente e da composição do material. Os tipos de 

corrosão são descritos de acordo com a aparência ou forma de ataque, as diferentes causas e 

seus mecanismos (GENTIL, 2003).  

 

Biocorrosão ou Corrosão Microbiologicamente Induzida (CMI) 

              A biocorrosão é o tipo de corrosão que se processa sob a influência de micro-

organismos, seja pela ação de seus metabólitos agressivos, pelo processo de despolarização 

catódica ou pela criação de áreas de aeração diferencial, causadas pelo consumo desigual de 
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oxigênio, em função da presença de células microbianas fortemente aderidas à superfície, 

capazes de gerar um ambiente anaeróbio em sua base (AL-AHMAD et al., 2000; ISMAIL et 

al., 1999). Essa aderência das células á superfície metálica é possível pela formação do 

biofilme. 

O biofilme é formado por um gel constituído de cerca de 95% de água, contendo 

células microbianas, seus polímeros extracelulares insolúveis, que são principalmente 

polissacarídeos (EPS), e compostos inorgânicos (VIERA et al., 1999). Um conceito mais 

moderno define os biofilmes como estruturas complexas constituídas de “clusters” celulares, 

que são agregados de células microbianas inseridas numa matriz exopolissacarídica e canais 

intersticiais, por onde ocorre a passagem do fluido circulante (LEWANDOWSKI et al., 1995; 

DAVEY; OTOLLE, 2000). 

Diversos micro-organismos estão relacionados aos processos de biocorrosão, 

destacando-se entre estes, as Bactérias heterotróficas ; Pseudomonas sp; Pseudomonas 

aeruginosa; Bactérias precipitantes do ferro; Bactérias anaeróbias totais, BRS e Fungos 

filamentosos. 

Métodos de prevenção e controle da corrosão microbiologicamente induzida 

A escolha do material metálico é fundamental para evitar problemas de corrosão. O 

ambiente ao qual será exposto o material também deve ser considerado. Porém, dependendo 

dos custos relacionados, podem ser empregados materiais não resistentes associados com um 

ou mais métodos de prevenção e controle.  

Dentre as técnicas de proteção anticorrosivas existentes, a aplicação de tintas ou 

esquemas de pinturas é uma das mais empregadas, pois apresenta uma série de propriedades 

importantes tais como facilidade de aplicação e de manutenção e relação custo/ benefício 

atraente. Tintas, bem como todos os materiais geralmente incluídos nesta designação 

(esmaltes, “primers”, lacas e vernizes) constituem o grupo mais importante de revestimentos 

orgânicos, possuindo mutuamente a função decorativa e protetora para os mais diferentes 

tipos de substratos (FAZENDA, 2005).  

O papel de um revestimento a base de tintas é dificultar ao máximo a ação corrosiva 

sobre o substrato. Toda tinta atua como proteção por barreira, no entanto, não existem 

sistemas de pintura totalmente impermeáveis. Há, entretanto sistemas mais eficientes que 

retardam o acesso dos agentes agressores ao substrato (GENTIL, 2003). 

Algumas características são essenciais para que um sistema de pintura atue na 

proteção anticorrosiva, destacando-se a aderência, a impermeabilidade, e flexibilidade 

(GNECCO et al, 2003; VIEIRA, 2006). 

Em se tratando de inibição à corrosão microbiológica, os revestimentos devem 

atender a dois requisitos básicos: não devem ser alterados por ataque bacteriano e não devem 

sofrer processos de degradação que produzam substâncias corrosivas (VIDELA, 2003). 

Segundo Videla (2003), os revestimentos diminuem o macrofouling e podem 

eliminar alguns problemas de biocorrosão, como número de bactérias que formam limo, já 

que as superfícies expostas têm baixa tensão superficial, tornando mais difícil a aderência 

bacteriana. 

As pesquisas científicas nesta área buscam desenvolver formulações adequadas para 

que a conformação da camada de tinta ou correlato possa atender as mais diversas condições 

de proteção (MANSFELD et al., 1997; TRADOS et al., 2001; KALENDOVÁ, 2003; 

MOLERA et al., 2004; AHMED et al., 2005; TRADOS, 2005). E resulte num material de 

revestimento ideal no combate a corrosão, denotando um equilíbrio entre os aspectos de 

ordem econômica e de aplicabilidade. 

 

Metodologia 
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1. Fluidos de processo 

Foi utilizada água do mar proveniente da região de captação da TERMOPE- SUAPE. 

As amostras foram coletadas sempre na mesma região. A água coletada foi armazenada em 

três sistemas estáticos abertos (biorreatores), fabricados em vidro com dimensões descritas a 

seguir: biorreator 1 (50cm x 25cm x 30cm) e volume útil 34L, biorreator 2 (29,3cm x 

16,5cm x 30cm) de volume útil 11,4L e biorreator 3 (100,0cm x 50cm x 20,0cm) de volume 

útil 100L. Os cupons foram armazenados no interior dos biorreatores e presos por fios de 

nylon, todos suspensos na mesma profundidade, visando criar as mesmas condições para a 

formação e crescimento de biofilme em todos os corpos-de-prova 

2. Cupons metálicos 

Foram utilizados cupons metálicos retangulares de aço carbono SAE 1008 de 

dimensões 25x35x1mm. As peças foram retificadas para remoção de áreas corroídas e 

obtenção do nivelamento da espessura das peças. Em seguida, foram submetidas a 

jateamento abrasivo com microesferas de vidro para obter um perfil de rugosidade adequado 

que possibilite uma boa aderência entre o revestimento aplicado e o substrato. 

Posteriormente, as peças foram desengraxadas com álcool isopropílico para remoção de 

gorduras, banhadas em acetona para retirada da umidade e levadas à estufa a 70 ± 1°C 

durante 30 minutos. Em seguida, foram mantidas em dessecador por 20 a 30 minutos, 

pesadas ao décimo de miligrama e, só então, utilizadas nos experimentos (TORRES, 2005). 

3. Revestimento utilizado nos cupons 

O revestimento utilizado fornecido pela Sherwin Williams do Brasil - Divisão 

Sumaré - compreendeu em um primer de base epóxi, a SUMASTIC TAR FREE, livre de 

alcatrão de hulha de alta espessura bicomponente, e uma tinta anti-fouling pigmentada com 

óxido cuproso denominada COPPER BOTTOM 60.  

 Para a aplicação desse sistema de pintura foram seguidas recomendações 

estabelecidas pela assistência técnica fornecida pelo fabricante.  

Foram inseridos no sistema 36 (trinta e seis) cupons metálicos revestidos. Estes 

cupons foram removidos após 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias de exposição à água do mar, para 

a determinação quantitativa das bactérias heterotróficas, bactérias anaeróbias, bactérias 

redutoras de sulfato, precipitantes do ferro, Pseudomonas sp. e fungos filamentosos, 

presentes nos biofilmes formados sobre os substratos.   

Todos os ensaios foram realizados em triplicata, visando garantir uma maior 

confiabilidade dos resultados obtidos. 

4. Micro-organismos 

Foram quantificados os grupos de micro-organismos: Pseudomonas; bactérias 

heterotróficas; bactérias precipitantes do ferro; bactérias anaeróbias, BRS e fungos 

filamentosos provenientes da água do mar - TERMOPE. 

4.1 Quantificação dos micro-organismos planctônicos 

As quantificações dos micro-organismos planctônicos foram realizadas na água do 

mar antes da entrada no biorreator e após a saída do biorreator.  

Foram quantificados os seguintes grupos de micro-organismos: Pseudomonas 

aeruginosa ; bactérias heterotróficas; bactérias precipitantes do ferro; bactérias anaeróbias, 

BRS e fungos filamentosos. 
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4.2 Quantificação dos micror-organismos sésseis 

Para quantificação dos micro-organismos sésseis (micro-organismos aderidos na 

superfície dos corpos-de-prova), os cupons foram retirados do sistema e, acondicionados em 

recipientes contendo solução fisiológica para quantificação de bactérias aeróbias e solução 

redutora para quantificação dos anaeróbios.  

Os biofilmes formados nas superfícies dos cupons foram removidos através da 

raspagem da superfície do metal, com espátula estéril em soluções fisiológicas ou redutoras 

como descrito acima. Todos os procedimentos foram realizados obedecendo às normas da 

técnica asséptica.  

Estas suspensões celulares assim obtidas foram utilizadas para quantificação de 

microrganismos aeróbios e anaeróbios. 

5. Análises microbiológicas  

As técnicas utilizadas nas análises microbiológicas para cada micro-organismo serão 

descritas posteriormente:  

Bactérias heterotróficas – Estas bactérias foram quantificadas através da técnica do 

número mais provável (NMP). A incubação foi feita em tubos de ensaio contendo 9,0mL 

de caldo nutriente e fechados com auxílio de rolhas de algodão. Estes tubos foram 

inoculados com 1,0mL das respectivas diluições e, incubados a (30 ± 1)ºC por 48 horas. 

As diluições foram feitas em solução salina (com salinidade igual a dos meios de cultura). 

O crescimento dos micro-organismos foi evidenciado pela turvação do meio de cultura, 

causada pela presença de células microbianas e seus metabólitos (TORRES, 2005). 

Pseudomonas sp (sésseis) - A análise destas bactérias foi feita através da Contagem 

de Unidades Formadoras de Colônias (UFC), usando a técnica “pour plate”, em placas de 

Petri contendo meio de isolamento para Pseudomonas (Pseudomonas Isolation Agar). A 

determinação do crescimento celular foi feita após incubação a (35  1)ºC por 24 horas. 

(SILVA, 2005). 

Bactérias precipitantes do ferro – A quantificação destas bactérias foi feita pela 

técnica do numero mais provável (NMP). A incubação foi feita em tubos de ensaio contendo 

9,0mL de meio Citrato Férrico Amoniacal e fechados com auxílio de rolhas de algodão. 

Estes tubos foram inoculados com 1,0mL das respectivas diluições e, incubados a (30 ± 1)ºC 

por 14 dias, ao abrigo da luz.  A formação de uma coloração avermelhada (ferruginosa), 

causada pela formação de óxidos de ferro, caracterizou o crescimento destes micro-

organismos (TORRES, 2005). 

Bactérias anaeróbias – Estas bactérias também foram quantificadas pela técnica do 

número mais provável (NMP) usando-se frascos do tipo penicilina (10mL de capacidade) 

contendo 9,0mL de meio fluido ao Tioglicolato, purgados com nitrogênio durante 20 

minutos e 1,0mL das respectivas diluições (solução redutora). Os frascos contendo o meio 

de cultura foram vedados com tampas de borracha e lacres metálicos, a fim de manter 

anaerobiose. Estes foram inoculados com auxílio de seringas descartáveis de 1mL de 

capacidade, sendo incubados a (30 ± 1)ºC por 14 dias. Após este tempo, o crescimento 

destas bactérias foi identificado pela turvação do meio de cultura, causada pelo crescimento 

de células microbianas e a liberação de metabólitos (TORRES, 2005). 
 Bactérias redutoras de sulfato – A quantificação deste grupo microbiano foi 

igualmente feita pela técnica do NMP, aplicando-se a mesma metodologia descrita acima, no 

entanto, utilizando o meio Postgate E modificado. A determinação do crescimento celular 

foi feita após incubação a (30  1)ºC por 14 dias. Após o período de incubação, o 
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escurecimento do meio confirmou o crescimento das BRS. Essa coloração negra é 

conseqüência da formação de depósitos de sulfeto de ferro (TORRES, 2005). 
Fungos filamentosos – Este grupo microbiano foi quantificado através da contagem 

de unidades formadoras de colônias (UFC), usando a técnica “pour-plate”, em placas de 

Petri contendo Gelose Sabouraud. A determinação do crescimento celular foi feita após 

incubação a (30  1)ºC por 72 horas (TORRES, 2005). 

Os meios de cultura para bactérias aeróbias foram autoclavados a 0.5 atm durante 20 

minutos. Os demais foram autoclavados à 1atm durante 20 minutos. 

6. Experimentos 

6.1 Avaliação da formação do biofilme 

a) Teste de Biocorrosão 

Foram inseridos no sistema cupons metálicos de aço carbono SAE 1008 sem 

revestimento e SAE 1008 revestido, todos jateados e tratados. Estes cupons foram 

removidos após 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias de exposição à água do mar, para a 

determinação quantitativa das bactérias aeróbias, anaeróbias, redutoras de sulfato, 

precipitantes do ferro, Pseudomonas sp e fungos filamentosos, presentes nos biofilmes 

formados sobre os substratos.  

b) Teste em Branco 
Para avaliar o percentual da corrosão microbiológica nos cupons de aço carbono 

foram realizados testes estéreis, adicionando 0,75% de azida sódica ao meio com água do 

mar estéril e cupons desinfetados. 

c)Formação de biofilme 

Foi realizado experimento ao longo de 14 dias, com a retirada dos cupons a cada 48 

horas para avaliar o comportamento de formação de biofilme em função do tempo. 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata, visando garantir uma maior confiabilidade 

dos resultados obtidos. 

 

 6.2 Perda de Massa e Taxa de Corrosão  

 

Os cupons foram pesados antes do início do processo, e depois da retirada do 

biofilme formado, após serem tratados, a fim de se determinar a perda de peso por corrosão. 

O valor relativo à diferença dos pesos de cada cupom antes e após os ensaios, dividido pela 

área total do corpo-de-prova representa a massa perdida num dado tempo (DANTAS, 1988). 

Esses valores obtidos são uma média aritmética da perda de massa de três cupons. 

Os resultados de perda de massa foram utilizados no cálculo da taxa de corrosão de 

acordo com a seguinte equação: 
Taxa de corrosão (mm/ano) =  __Perda de massa (g) x 365 (dias/ano) x 10) mm/cm)__ 

                 Densidade do metal (g/cm3) x área (cm2) x tempo (dias) 

 

7. Tratamento em cupons sem revestimento 
 O tratamento recebido pelos cupons depois da retirada do biofilme consistiu em uma 

decapagem ácida em solução de ácido clorídrico 26% por 5 segundos, lavagem com água 

corrente, neutralizados com solução de NaOH a 10% durante 5 segundos e, novamente 

lavados em água corrente. Finalmente, foram imersos em álcool isopropílico por 5 segundos, 

e em seguida, em acetona por mais 5 segundos. Levados à estufa a (70±1)ºC por 30 minutos, 

e em seguida, mantidos em dessecador para garantir a retirada de toda umidade até o 

momento da pesagem. Os dados obtidos foram utilizados para a determinação da taxa de 

corrosão, em mm/ano (DANTAS, 1988).  
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8. Tratamento em cupons revestidos 

Para os cupons revestidos foi realizada a mesma metodologia citada no item 7, com 

exceção da decapagem ácida e neutralização. Com a finalidade de avaliar a taxa de corrosão 

do aço carbono durante o ensaio de perda de massa, foi adotada a Norma NACE RP-07-75 

(1999) que define a intensidade do processo corrosivo (DANTAS, 1988).  

 

Resultados 

 

Cupons de Aço Carbono SAE 1008 sem revestimento 

Quantificação dos microrganismos sésseis 

Neste experimento os cupons metálicos foram expostos a água do mar por um 

período de 90 dias.  

Na Figura 1 observa-se a presença de diferentes grupos microbianos aderidos à 

superfície do metal em função do tempo de exposição à água do mar. As concentrações 

celulares para as bactérias anaeróbias totais oscilaram ao longo do experimento, atingindo o 

seu valor máximo no final do experimento, enquanto que as BRS mantiveram um perfil de 

crescimento crescente atingindo o seu valor máximo com 75 dias de exposição. Isto 

certamente se deve ao decréscimo de oxigênio no sistema, em conseqüência de seu consumo 

pelos micro-organismos heterotróficos e formação de biopolímeros que impedem a difusão 

do oxigênio para a base do biofilme (VIDELA, 2003). 

As bactérias heterotróficas e precipitantes do ferro apresentaram um aumento nas 

suas concentrações ao longo do período estudado. As heterotróficas atingiram a concentração 

celular máxima com 60 dias, enquanto que as bactérias precipitantes do ferro foram os micro-

organismos predominantes. 
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Figura 1 - Perfis do número de micro-organismos sésseis na superfície de aço carbono SAE 

1008 sem revestimento, em função do tempo de exposição no sistema.  

A Tabela 1 apresenta as concentrações de Pseudomonas sp. e fungos filamentosos 

presentes nos cupons imersos na água do mar para o aço carbono SAE 1008 sem 

revestimento. Pode-se observar que a população de Pseudomonas sp. e dos fungos 

filamentosos permaneceu constante com o tempo de exposição dos cupons a água do mar.  

Heterotróficos 
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Tabela 1 - Concentrações de Pseudomonas sp. e fungos filamentosos presentes nos cupons 

imersos na água do mar para o aço carbono SAE 1008 sem revestimento. 

 

Análises dos Cupons 
Concentração 

30 dias 

Concentração 

60 dias 

Concentração 

90 dias 

Pseudomonas 

 (UFC/cm
2
) 

7,9x10
2
 4,8x10

2
 2,4x10

2
 

Fungos Filamentosos 

(UFC/ cm
2
) 

1,6x10
1
 1,6x10

1
 1,6x10

1
 

 

 

Taxa de Corrosão para Cupons de Aço carbono SAE 1008 Sem revestimento 

 

Os cupons de aço SAE 1008 foram submetidos à água do mar por um período de 90 

dias. A cada 15 dias foram retirados cupons para o cálculo das taxas de corrosão. 

. No período de 90 dias de exposição à água do mar foi verificada uma taxa de corrosão total 

de 0,0561mm/ano e taxa de corrosão galvânica de 0,0632mm/ano (na ausência da população 

microbiana - branco). Pode-se dizer que, nessas condições de estudo, o biofilme atuou como 

uma proteção para o aço SAE 1008. Os resultados encontrados podem ser justificados uma 

vez que o contato entre o fluido e o substrato fica mais difícil à medida que aumenta a 

formação do biofilme e o aparecimento dos óxidos sobre a superfície metálica, formando uma 

camada de proteção do metal, havendo desta forma uma desaceleração do processo corrosivo.  

Vieira (2008 B) trabalhando com aço carbono ABNT 1006 e água do mar como eletrólito 

também observou uma diminuição da taxa de corrosão nos primeiros trinta dias e uma 

desaceleração após 75 dias.  

 

Cupons de Aço Carbono SAE 1008 Revestidos 

Quantificação dos microrganismos sésseis  

Neste experimento os cupons metálicos foram expostos a água do mar num período 

de 90 dias.  

A Figura 2 mostra a presença de bactérias heterotróficas, anaeróbias e precipitantes 

do ferro aderidas à superfície do metal em função do tempo de exposição à água do mar. 

Pode-se observar em comparação aos cupons sem revestimento (Figura 1) um crescimento 

inferior de células microbianas nos dois primeiros meses de exposição à água do mar (Figura 

2). Após 60 dias foi observado um maior crescimento de bactérias heterotróficas e 

precipitantes do ferro e, uma diminuição das anaeróbias totais. Também foi observado 

ausência das BRS. Isto provavelmente se deve ao efeito protetor do revestimento, que atuou 

inibindo o crescimento e a adesão de microrganismos na superfície (VIDELA, 2003).  
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Figura 2 - Perfis das concentrações de micro-organismos sésseis na superfície de aço 

carbono SAE 1008 revestido em função do tempo de exposição no sistema.  

  

 

A população de Pseudomonas sp. e dos fungos filamentosos permaneceu constante 

com o tempo de exposição dos cupons a água do mar (Tabela 2). Esses resultados estão de 

acordo com os obtidos por Lutterbach e de França (1997) que observaram uma concentração 

constante de fungos com valores insignificantes, quando comparados aos demais 

microrganismos. 

 

Tabela 2 - Concentrações de Pseudomonas sp. e fungos filamentosos presentes nos cupons 

imersos na água do mar para o aço carbono 1008  revestidos.  

 

Análises Cupons 
Concentração  

30 dias 

Concentração  

60 dias 

Concentração  

90 dias 

Pseudomonas 

 (UFC/cm
2
) 

1,6x10
1
 3,2x10

1
 1,8x10

1
 

Fungos Filamentosos 

(UFC/ cm
2
) 

2 3 5 

  

Taxa de Corrosão dos cupons de Aço Carbono SAE 1008 Revestidos 

 

Após o período de 90 dias de exposição à água do mar foi verificada uma taxa de 

corrosão total de 0,0053mm/ano, e uma taxa de corrosão galvânica no valor de 

0,0236mm/ano (na ausência da população microbiana - branco). Podemos dizer que, nessas 

condições de estudo, o revestimento atuou como uma proteção para os cupons. 
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Conclusões 

 

 Foram encontrados nos biofilmes dos cupons  metálicos estudados sem revestimento  a 

presença de  micro-organismos responsáveis pelo processo de biocorrosão tais como: 

bactérias heterotróficas, bactérias precipitantes do ferro, bactérias anaeróbias totais, BRS, 

Pseudomonas e fungos filamentosos. 

 Em todos os experimentos realizados com os vários tipos de cupons metálicos analisados  

as bactérias precipitantes do ferro apresentaram  a mais alta  concentração celular. 

 Os cupons de aço SAE 1008 revestidos apresentaram uma adesão inferior de células 

microbianas e ausência das BRS nos dois primeiros meses de exposição à água do mar em 

comparação aos cupons de aço SAE 1008 sem revestimento. Isto provavelmente se deve ao 

efeito protetor do revestimento, que atuou inibindo o crescimento e a adesão de 

microrganismos na superfície.  

 A população de Pseudomonas sp. e dos fungos filamentosos permaneceram constante 

com o tempo de exposição dos cupons de aço SAE 1008 sem revestimento e SAE 1008 

revestidos em água do mar. Sendo que a população de fungos filamentosos apresentou 

valores inferiores quando comparados aos demais micro-organismos. 
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