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RESUMO
VEIGA, Andréa Azevedo. Estudo do Efeito Biocida do Cloro e do Peróxido de
Hidrogênio em Sistemas de Resfriamento com Reúso de Efluente como Água
de Reposição. Tese de Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e
Bioquímicos – Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2010.

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito biocida do cloro e do H2O2, em
sistemas de resfriamento, com reúso de efluente como água de reposição. Para
isso, experimentos foram conduzidos em sistemas piloto de torres do tipo “’árvore”,
usando soluções comerciais de NaOCl e de H2O2, mantendo-se concentrações de
cloro residual livre de 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1, e concentrações residuais de peróxido
de hidrogênio de 0,5 mg.L-1, 2,0 mg.L-1, 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1. Além do efeito
biocida, taxas de corrosão também foram avaliadas. Medidas de perda de massa em
cupons de aço carbono AISI 1020 (AC), cobre CDA 110 e aço inox AISI316 (AI),
revelaram taxas de corrosão, na presença de produtos inibidores de corrosão e
dispersantes, entre 2 e 3 mpy ao AC, menores que 0,3 mpy ao cobre, e
inexpressíveis ao AI para todos os sistemas. O monitoramento da contagem de
bactérias planctônicas (BHT), nas águas recirculantes mantidas com cloro, revelou
valores abaixo do limite de 104 UFC.mL-1, recomendado para águas de resfriamento.
Entretanto, para as concentrações de peróxido de hidrogênio avaliadas, valores
superiores a 104 UFC.mL-1 foram observados. O monitoramento da contagem de
bactérias sésseis sobre biocupons, após 31 dias de estudo e independentemente da
concentração residual mantida para ambos os biocidas, indicou taxas de
crescimento microbiano semelhantes para o AC, decrescentes para o cobre e
crescentes para o AI. A presença de Pseudomonas aeruginosa catalase positiva foi
identificada para as bactérias planctônicas e sésseis durante os estudos conduzidos
com 6,0 mg.L-1 de H2O2. Nas concentrações estudadas, apesar do cloro ter
promovido um melhor controle sobre as bactérias planctônicas, ambos os biocidas
apresentaram semelhantes taxas de corrosão e atuação sobre a formação de
biofilmes.

Palavras chave: reúso, peróxido de hidrogênio, biofilme, corrosão, torres de
resfriamento, catalase.

ABSTRACT

VEIGA, Andréa Azevedo. Estudo do Efeito Biocida do Cloro e do Peróxido de
Hidrogênio em Sistemas de Resfriamento com Reúso de Efluente como Água
de Reposição. Tese de Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e
Bioquímicos – Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2010.

This study aimed to evaluate the biocida effect of chlorine and H2O2 in cooling
systems with reuse of effluent as makeup water. For this, experiments were
conducted in cooling tower pilot systems, using commercial solutions of NaOCl and
H2O2, maintaining free residual chlorine concentrations of 0.2 and 0.5 mg.L-1 mg.L-1,
and residual concentrations of hydrogen peroxide of 0.5 mg.L-1, 2.0 mg.L-1, 4.0 mg.L1

and 6.0 mg.L-1. Besides the effect of biocide, corrosion rates were also evaluated.

Measurements of mass loss on coupons of carbon steel AISI 1020 (AC), copper CDA
110 (Cu) and stainless steel AISI 316 (AI), showed levels of corrosion products in the
presence of corrosion inhibitors and dispersants, from 2 to 3 mpy for AC, less than
0.3 mpy for Cu, and unimpressive for AI, in all systems. Monitoring the count of
planktonic bacteria (THB), in the recirculating water with chlorine maintained, showed
values below the limit of 104 UFC.mL-1, recommended for water cooling systems.
However, for concentrations of hydrogen peroxide assessed, values higher than 104
UFC.mL-1 were observed. The monitoring of sessile bacteria count on biocupons,
after 31 days of study and whatever residual concentration maintained for both
biocides, indicated microbial growth rates similar to AC, decreasing for copper and
growing for AI. The presence of Pseudomonas aeruginosa catalase positive was
identified for planktonic and sessile bacteria during the studies conducted with 6.0
mg L-1 H2O2. At the concentrations studied, although the chlorine have promoted a
better control on planktonic bacteria, both biocides showed similar corrosion rates
and performance on the formation of biofilms.

Keywords: Reuse, hydrogen peroxide, biofilm, corrosion, cooling towers, catalase.
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peróxido de hidrogênio residual e
do tempo para o ensaio conduzido
água recirculante de sistema de
sem a mesma ter sofrido oxidação
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Figura 5.5

Concentrações de cloro livre residual e COT ao longo do
tempo, para amostra de água recirculante de sistema de
resfriamento piloto que sofreu oxidação prévia, a 25 oC.
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Figura 5.6

Disponibilidade de COD e cloro residual livre (%) ao
longo do tempo para o ensaio conduzido com amostra de
água recirculante de sistema de resfriamento piloto, após
a mesma ter sofrido prévia oxidação (25 oC).
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Figura 5.7

Concentrações de cloro livre ao longo do tempo para
amostras de água recirculante submetidas a oxidação
prévia com NaOCl (12%) e mantidas às temperaturas de
25 oC e 40 oC, respectivamente, enquanto submetidas às
mesmas condições de agitação.
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Figura 5.8

Concentrações de peróxido de hidrogênio residual e COD
ao longo do tempo, para amostra de água recirculante de
sistema de resfriamento piloto que sofreu oxidação
prévia, a 25 oC.
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Figura 5.9

Disponibilidade de COD e peróxido de hidrogênio
residual (%) ao longo do tempo para o ensaio conduzido
com amostra de água recirculante de sistema de
resfriamento piloto que sofreu oxidação prévia (T= 25 oC).
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Figura 5.10

Concentrações residuais de peróxido de hidrogênio ao
longo do tempo para amostras de água recirculante
submetidas a oxidação prévia com o mesmo oxidante e
mantidas às temperaturas de 25 oC e 40 oC,
respectivamente, enquanto submetidas às mesmas
condições de agitação.
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Figura 5.11

Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI),
obtidos a partir dos resultados médios da água de
reposição “Filtrada”, em função de variações de pH e
temperatura da água recirculante, quando em operação
sem adição de inibidores e biocidas, com ciclo de
concentração igual a 5.
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Figura 5.12

Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI),
obtidos a partir dos resultados médios da água de
reposição “Filtrada”, em função de variações de pH e
ciclo de concentração, para a temperatura da água
recirculante fixada em 40 oC, sem adição de inibidores e
biocidas.
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Figura 5.13

Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI),
obtidos a partir dos resultados médios da água de
reposição “EDR”, em função de variações de pH e
temperatura da água recirculante, quando em operação
sem adição de inibidores e biocidas, com ciclo de
concentração igual a 5.
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Figura 5.14

Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI),
obtidos a partir dos resultados médios da água de
reposição “EDR”, em função de variações de pH e ciclo
de concentração, para a temperatura da água
recirculante fixada em 40 oC, sem adição de inibidores e
biocidas.
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Figura 5.15

Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI),
obtidos a partir dos resultados médios da água de
reposição “Looping esperado”, em função de variações
de pH e temperatura da água recirculante, quando em
operação sem adição de inibidores e biocidas, com ciclo
de concentração igual a 5.

202

Figura 5.16

Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI),
obtidos a partir dos resultados médios da água de
reposição “Looping esperado”, em função de variações
de pH e ciclo de concentração, para a temperatura da
água recirculante fixada em 40 oC, sem adição de
inibidores e biocidas.
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Figura 5.17

Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI),
obtidos a partir dos resultados médios da água de
reposição “Looping real”, em função de variações de pH
e temperatura da água recirculante, quando em operação
sem adição de inibidores e biocidas, com ciclo de
concentração igual a 5.
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Figura 5.18

Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI),
obtidos a partir dos resultados médios da água de
reposição “Looping real”, em função de variações de pH
e ciclo de concentração, para a temperatura da água
recirculante fixada em 40 oC, sem adição de inibidores e
biocidas.
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Figura 5.19

Vazões médias total de água de reposição para 05
sistemas antes e após a colocação de telas protetoras
contra vetores.
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Figura 5.20

Visualização dos sistemas após a instalação de telas
protetoras de nylon, contra vetores.
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Figura 5.21

Variação e médias de consumo de água desmineralizada
para os cinco experimentos em operação ao longo do
dia, durante os estudos do 2º experimento.
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Figura 5.22

Variação da temperatura ambiente ao longo do período
do 2o experimento.
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Figura 5.23

Variação e médias de consumo de água desmineralizada
para os cinco experimentos em operação ao longo do
dia, assim como e da temperatura ambiente durante os
estudos do 3º experimento.
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Figura 5.24

Variação da temperatura ambiente durante o período do
3o experimento.
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Figura 5.25

Resultados das variações das concentrações de oxigênio
dissolvido e da temperatura ambiente ao longo do 3º
experimento para as diferentes concentrações de
biocidas nos sistemas.
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Figura 5.26

Médias das concentrações de oxigênio dissolvido obtidas
a partir dos resultados obtidos durante o 3o experimento,
para os sistemas operando com inibidores e diferentes
concentrações residuais dos biocidas.
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Figura 5.27

Resultados das variações das concentrações de oxigênio
dissolvido e da temperatura ambiente (bulbo seco) ao
longo do período do 4o experimento.
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Figura 5.28

Médias das concentrações de oxigênio dissolvido obtidas
a partir dos resultados do 4º experimentos, para os
sistemas operando com inibidores e diferentes
concentrações residuais de peróxido de hidrogênio.
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Figura 5.29

Cupons de aço carbono, após 31 dias de exposição às
condições dos sistemas mantidos com 0,5 mg.L-1 (a) e 0
mg.L-1 (ausência de biocida) (b) nos experimentos do
estudo conduzidos sem adição de inibidores.
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Figura 5.30

Resultados médios de índices de Langelier (LSI), obtidos
ao longo dos estudos conduzidos na presença de
inibidores e diferentes concentrações residuais de cloro
livre para os sistemas de resfriamento avaliados.
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Figura 5.31

Concentração dos elementos químicos obtidos a partir de
análises semi-quantitativas em depósitos formados em
cupons de aço carbono, submetidos durante 31 dias às
águas recirculantes nos sistemas mantidas com
diferentes concentrações de residuais de cloro livre, na
presença de inibidores.
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Figura 5.32

Cupons de aço carbono, após 31 dias de exposição às
condições dos sistemas mantidos com cloro residual livre
nas concentrações de 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 0,2
mg.L-1 e 0,5 mg.L-1 e presença de inibidores e
dispersantes.
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Figura 5.33

Evolução das concentrações de ferro solúvel (A) e total
(B) nos sistemas que mantiveram concentrações
residuais de cloro livre em 0 mg.L-1 (ausência de biocida),
0,2 mg.L-1, 0,5 mg.L-1 e, durante os estudos conduzidos
na presença de inibidores (40 oC)
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Figura 5.34

Resultado de concentração de BHT para as águas
recirculantes nos sistemas mantidos com 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1 de residual
de cloro livre ao longo dos experimentos do estudo
conduzido na presença de inibidores (40 oC).
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Figura 5.35

Resultado de contagens de bactérias sésseis em cupons
de aço carbono 1020 (AC), cobre CDA110 (Cu) e aço
inox AISI 316 (AI) para os sistemas mantidos com
residuais de cloro livre em 0 mg.L-1 (ausência de biocida),
0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1, em 31 dias de experimento
(ausência de inibidores, 40 oC).
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Figura 5.36

Resultado de contagens de bactérias sésseis em cupons
de aço carbono 1020 (AC), cobre CDA110 (Cu) e aço
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inox AISI 316 (AI) para os sistemas mantidos com
residuais de cloro livre em 0 mg.L-1 (ausência de biocida),
0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1, ao longo do 3º experimento
(presença de inibidores, 40 oC).
Figura 5.37

Resultados médios de índices de Langelier dos ensaios
sem adição de peróxido de hidrogênio e com residuais de
peróxido de hidrogênio de 0,5 e 2,0 mg.L-1, sem adição
de inibidores de corrosão, obtidos ao longo dos estudos
com inibidores, mantendo-se residuais de peróxido de
hidrogênio nos sistemas de resfriamento avaliados.
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Figura 5.38

Resultados médios de índices de Langelier dos ensaios
com residuais sem adição de peróxido de hidrogênio e
com residuais de peróxido de hidrogênio de 2, 4 e 6
mg.L-1, na presença de inibidores de corrosão.
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Figura 5.39

Concentração dos elementos químicos obtidos a partir de
análises semi-quantitativas por Fluorescência de Raio X
em depósitos formados em cupons de aço carbono,
submetidos durante 31 dias às águas recirculantes nos
sistemas mantidas com diferentes concentrações de
residuais de peróxido de hidrogênio.
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Figura 5.40

Cupons de aço carbono, após 31 dias de exposição às
condições dos sistemas mantidos com peróxido de
hidrogênio nas concentrações residuais de 0 mg.L-1
(ausência de biocida) (a), 0,5 mg.L-1 (b) , 2,0 mg.L-1 (c),
6,0 mg.L-1 (d), após 31 dias dos experimentos
conduzidos na presença de inibidores (40 oC). A imagem
do cupom de aço carbono mantido com 4,0 mg.L-1 não
pode estar disponível.
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Figura 5.41

Evolução das concentrações de ferro solúvel nos
sistemas que mantiveram concentrações residuais de
peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de
biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1, durante os estudos do
3º experimento, conduzidos na presença de inibidores
(40 oC).
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Figura 5.42

Evolução das concentrações de ferro solúvel nos
sistemas que mantiveram concentrações residuais de
peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de
biocida), 2,0 mg.L-1, 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1, durante os
estudos conduzidos na presença de inibidores.
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Figura 5.43

Evolução das concentrações de ferro total nos sistemas
que mantiveram concentrações residuais de peróxido de
hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 0,5 mg.L-1
e 2,0 mg.L-1, durante os estudos conduzidos na presença
de inibidores.

240

Figura 5.44

Evolução das concentrações de ferro total nos sistemas
que mantiveram concentrações residuais de peróxido de
hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 2,0 mg.L-1,
4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1, durante os estudos conduzidos
na presença de inibidores.
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Figura 5.45

Resultado de contagens de BHT para as águas
recirculantes nos sistemas mantidos com residual de
peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de
biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1 ao longo do 3º
experimento do estudo conduzido com inibidores (40 oC).
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Figura 5.46

Resultado médio de contagens de BHT para as águas
recirculantes nos sistemas mantidos com residual de
peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de
biocida), 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1, ao longo do 4º
experimento do estudo conduzido na presença de
inibidores (40 oC).
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Figura 5.47

Resultados de contagens de bactérias sésseis em
cupons de aço carbono 1020 (AC), cobre CDA110 (Cu) e
aço inox AISI 316 (AI) para os sistemas mantidos com
residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1, ao longo
dos estudos do 1º experimento conduzidos na ausência
de inibidores em 31 dias de experimento (40 oC). As
barras de erro representam o desvio padrão.
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Figura 5.48

Resultados médios de contagens de bactérias sésseis
em cupons de aço carbono 1020 (AC), cobre CDA110
(Cu) e aço inox AISI 316 (AI) para os sistemas mantidos
com residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1, ao longo
dos estudos do 3º experimento conduzido na presença
de inibidores (40 oC).
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Figura 5.49

Resultados médios de contagens de bactérias sésseis
em cupons de aço carbono 1020 (AC), cobre CDA110
(Cu) e aço inox AISI 316 (AI) para os sistemas mantidos
com residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 2,0 mg.L-1 , 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1,
ao longo dos estudos do 4º experimento conduzido na
presença de inibidores (40 oC).
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Figura 5.50

Contagens de bactérias planctônicas e sésseis em aço
carbono, em 31 dias de estudos do 3º experimento,
quando as águas recirculantes nos sistemas de
resfriamento foram mantidas com residuais de peróxido
de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 0,5
mg.L-1 e 2,0 mg.L-1, na presença de inibidores.
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Figura 5.51

Contagens de bactérias planctônicas e sésseis em aço
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carbono, após 31 dias de estudos do 4º experimento,
quando as águas recirculantes nos sistemas de
resfriamento foram mantidas com residuais de peróxido
de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 2,0
mg.L-1, 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1.
Figura 5.52

Contagens de Pseudomonas aeruginosa e bactérias
heterotróficas totais (BHT) planctônicas, em 27 dias de
estudos do 5º experimento, quando as águas
recirculantes nos sistemas de resfriamento foram
mantidas a 40 oC com residuais de peróxido de
hidrogênio em 6,0 mg.L-1 (B1 e B2) e em 0 mg.L-1
(ausência de biocida) (B3 e água sintética).

252

Figura 5.53

Média dos resultados obtidos na quantificação de
Pseudomonas aeruginosa (método Agar cetrimida) para
os biocupons em AC, Cu e AI nos sistemas mantidos a
40 oC, com residuais de 6,0 mg.L-1 de H2O2 (B1 e B2),
em 27 dias de ensaios do 5º experimento.
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Figura 5.54

Colônias de Pseudomonas aeruginosa, obtidas a partir
de águas dos ensaios do 5º experimento, na presença de
6,0 mg.L-1 de H2O2.
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Figura 5.55

Colônias de Pseudomonas aeruginosa catalase positivas
em meio cetrimida, (a). Colônias de Pseudomonas
aeruginosa durante a prova bioquímica de catalase.
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Figura 5.56

Resultados da quantificação de BHT em função da
concentração de H2O2 adicionada, para amostras do
sistema B3 (0 mg.L-1 de H2O2) tomadas em 15 dias de
ensaios do 5º experimento.

257

Figura 5.57

Log dos resultados da quantificação de BHT em função
da concentração de H2O2 adicionada, para amostras do
sistema B3 (0 mg.L-1 de H2O2) tomadas em 15 dias de
ensaios do 5º experimento. Limite máximo para
contagem de BHT planctônicas em águas de
resfriamento.
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Figura 5.58

Resultados de análises micrográficas obtidas em MEV
para cupons virgens em aço carbono 1020, cobre CD 110
e aço inox AISI 316 (A, B e C, respectivamente), assim
como para os mesmos respectivos metais após terem
sido submetidos apenas à presença dos inibidores de
corrosão e dispersantes (D, E e F). Amplitude de
aumento de 5000 x. Bar = 20 µm.
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Figura 5.59

Análises micrográficas em MEV e EDS para cupons em
aço carbono 1020 submetidos a concentrações residuais
de 0 mg.L-1 (ausência de biocidas) (A), 0,5 mg.L-1 de
cloro livre (B), 0,5 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio (C) e
2,0 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio (D), por 31 dias
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consecutivos na ausência de inibidores de corrosão e
incrustações. Amplitude de aumento de 5000 x. Bar = 20
µm.
Figura 5.60

Ensaios para cupons de AC, expostos aos sistemas
mantidos com concentrações residuais 0 mg.L-1
(ausência de biocida) (A), 0,5 mg.L-1 de cloro livre (B), 0,5
mg.L-1 de H2O2 (C) e 2,0 mg.L-1 H2O2(D), em 9 dias de
ensaios na presença de inibidores. Amplitude de
aumento de 5000 x. Bar = 20 µm.
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Figura 5.61

Análises micrográficas em MEV e EDS para cupons em
aço carbono 1020 submetidos a concentrações residuais
de 0 mg.L-1 (ausência de biocidas) (A), 0,5 mg.L-1 de
cloro livre (B) e 0,5 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio (C),
por 31 dias consecutivos na presença de inibidores de
corrosão e incrustações. Amplitude de aumento de 5000
x. Bar = 20 µm.
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Figura 5.62

Análises micrográficas em MEV e EDS para cupons em
aço carbono 1020 submetidos a concentrações residuais
de 2,0 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio (A), 4,0 mg.L-1 de
peróxido de hidrogênio (B) e 6,0 mg.L-1 de peróxido de
hidrogênio (C), por 31 dias consecutivos na presença de
inibidores de corrosão e incrustações. Amplitude de
aumento de 5000 x. Bar = 20 µm.
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Figura 5.63

Consumos mássicos médios dos produtos ativos cloro e
peróxido
de
hidrogênio
para
as
respectivas
concentrações residuais livres dos biocidas empregados
ao longo dos experimentos.
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Figura 5.64

Variação do consumo de peróxido de hidrogênio (L.d-1)
em função da temperatura externa ambiente (oC),
observada durante os estudos do 5º experimento.
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presença de inibidores, após 31 dias de experimentos em
cada condição. Os valores entre parênteses representam
os respectivos valores de CVP, em %.
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Tabela 5.8

Resultado de análises semi-quantitativas para os
elementos químicos presentes nos cupons de aço carbono,
para os sistemas com água recirculante com
concentrações residuais de peróxido de hidrogênio em 0
mg.L-1 (ausência de biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1, após
31 dias dos experimentos, conduzidos na presença de
inibidores.
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Tabela 5.9

Resultados da quantificação de BHT em função da
concentração de H2O2 adicionada, para amostras do
sistema B3 (0 mg.L-1 de H2O2) tomadas em 15 dias de
ensaios do 5º experimento.
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Tabela 5.10

Concentrações das soluções de biocidas utilizadas na
manutenção das concentrações de residuais de produtos
ativos, seus respectivos consumos médios, preço dos
produtos comerciais e desvios.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURA

AC

Aço carbono AISI 1020

AI

Aço inox 316

EDS

Espectroscopia de Energia Dispersiva

COD

Carbono orgânico dissolvido

Cu

Cobre CD 110

LSI

Índice de Estabilidade de Langelier

MEV

Microscópio Eletrônico de Varredura
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Capítulo 1: INTRODUÇÃO

Responsáveis pela troca térmica, as águas em torres de resfriamento podem
promover um excelente meio de crescimento microbiológico se não forem tratadas
adequadamente. No processo de resfriamento, contaminantes atmosféricos,
materiais particulados e micro-organismos presentes no ar podem ser carreados
para dentro do sistema, tendendo a se acumularem nas partes internas e nos
componentes das torres de resfriamento, contribuindo para a formação de uma
camada superficial bacteriana denominada biofilme.
Complexo, altamente estruturado e freqüentemente composto por múltiplos
gêneros, o biofilme microbiano resulta da combinação de substâncias orgânicas
excretadas

por

micro-organismos

associado

ao

material

inorgânico

(sais,

incrustações e produtos de corrosão). Podendo formar incrustações aderentes em
tubulações e equipamentos, o biofilme pode ocasionar grandes problemas
industriais, impedindo uma eficiente troca de calor, o que aumenta os custos de
manutenção.
Os micro-organismos sésseis aderidos ao biofilme apresentam relativa
resistência à maioria dos biocidas oxidantes, tais como o peróxido de hidrogênio
(H2O2) e o hipoclorito de sódio (NaOCl), especialmente quando comparado com os
organismos planctônicos. Quando na aplicação destes biocidas, a eliminação do
biofilme é geralmente incompleta, e a retomada da formação e crescimento da
camada de biofilme bacteriano é rápida (HASSETI et al., 1999).
Segundo Iseri & Uchida (2002), a presença de biofilme em sistemas de
resfriamento acarreta a redução da vida útil dos equipamentos, queda de eficiência
operacional, redução na transferência de calor, além de gerar sérios processos
corrosivos. Os autores sugerem ainda haver uma participação direta de microorganismos nos processos corrosivos em metais quando, em estudos conduzidos
em situações de stress biológico, observaram a formação de depósitos e biofilme a
partir do contato água de resfriamento-superfície metálica.
O controle do crescimento microbiológico em águas de torres pode ser realizado
pela adição de produtos químicos, por processos físicos e mecânicos ou por
radiação. Na desinfecção química, cloro gasoso, hipoclorito de sódio, peróxido de
hidrogênio, entre outros biocidas oxidantes, têm sido amplamente utilizados.
Segundo Daniel et al. (2000), dependendo do tipo e da composição química, estes
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biocidas atuam sobre os micro-organismos alterando a permeabilidade da parede
celular, reagindo ou realizando alterações no protoplasma, interferindo na atividade
enzimática das células ou ocasionando alteração do DNA.
Por apresentar elevada eficiência no controle microbiano e custo reduzido, o
hipoclorito de sódio (líquido) tem uma grande aplicação em águas de torres. Tal
composto, quando adicionado à água, reage formando ácido hipocloroso (HOCl-)
que se dissocia em OCl- (íon hipoclorito) e H+. O grau de dissociação depende do pH
da água.
Na presença de matéria orgânica e/ou substâncias húmicas em água, o cloro
reage formando compostos organoclorados e cloraminas, podendo formar outros
vários subprodutos como trialometanos e clorofenóis, considerados tóxicos e
potencialmente carcinogênicos (DANIEL et al., 2000). Além disso, a utilização de
biocidas oxidantes tais como o cloro, pode acelerar processos de oxi-redução nas
superfícies metálicas envolvidas, e em particular às que se referem aos trocadores
de calor. Além de tais fatores, questões de segurança ambiental e do trabalho têm
fomentado à busca de alternativas outras em substituição ao uso do cloro.
Como biocida alternativo, o peróxido de hidrogênio tem sua atuação sobre
bactérias, algas, vírus e leveduras, apresentando alta eficiência no tratamento de
águas e efluentes industriais, principalmente quando associados a outros produtos
tais como ozônio e ácido peracético (PERES, 2006). O mecanismo de ação do
peróxido de hidrogênio confere efeito tóxico sobre estes organismos, estando este
efeito relacionado à produção de radicais hidroxilas no meio intracelular, conduzindo
à

incapacidade

de sobrevivência

microbiana. Tais

radicais

livres

atacam

componentes celulares essenciais, incluindo lipídeos, proteínas e DNA (PENNA et
al., 2001).
O peróxido de hidrogênio apresenta ainda a vantagem da não geração de
subprodutos tóxicos ao se decompor gradualmente em oxigênio e água.
Como vantagens, o peróxido de hidrogênio apresenta o menor custo em relação
aos biocidas líquidos e o fato de não gerar subprodutos tóxicos na água (PERES,
2006). Sua aplicação apresenta maior segurança quando comparada ao cloro, uma
vez que ao decompor-se rapidamente em meio aquoso, libera moléculas de oxigênio
e água, traduzindo-se em uma grande vantagem ambiental.
Aliado às questões de segurança e ambientais, o peróxido de hidrogênio,
combinado ou não com outros processos oxidativos (ozônio e ultravioleta, p. e.), vem
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sendo aplicado com sucesso em águas de sistemas de resfriamento (PERES, 2008).
Apesar de haver publicações clássicas disponíveis descrevendo processos de
corrosão, incrustação e de controle microbiano em geral, a detenção do
conhecimento específico dos problemas comumente observados em sistemas de
águas de resfriamento encontra-se, há décadas, sob o controle das empresas de
tratamento de águas industriais. Aliados às práticas de reúso mundialmente em
expansão, torna-se imperativo que estudos acadêmicos e científicos voltados para o
desenvolvimento e retomada de conhecimentos, envolvendo tratamento de águas
industriais sejam estimulados e disseminados.
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Capítulo 2: OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Comparar o efeito da manutenção de H2O2 e cloro residual livre sobre o controle
do crescimento microbiano e as taxas de corrosão em torres de resfriamento,
utilizando-se águas de reúso de uma refinaria de petróleo como água de reposição.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Avaliar os efeitos da variação das concentrações residuais de cloro e peróxido de
hidrogênio em águas de reúso em torre de resfriamento na:
•

Concentração de bactérias heterotróficas totais presentes no meio líquido
(bactérias planctônicas);

•

Concentração de bactérias heterotróficas totais presentes no biofilme
formado (bactérias sésseis) sobre biocupons de aço carbono AISI 1020,
cobre CDA110 e aço inox AISI 316;

•

Morfologia do biofilme formado sobre os biocupons de aço carbono AISI
1020, cobre CDA110 e aço inox AISI 316, por análises de imagens
geradas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e a respectiva
identificação dos elementos químicos aderidos à superfície por análises de
Difração de Raio-X (EDS).

•

Taxa de corrosão obtida para cupons de aço carbono AISI 1020, cobre
CDA 110 e aço inox AISI 316.

•

Comparar os biocidas quanto ao custo da aplicação para a manutenção
das concentrações residuais avaliadas.

O capítulo 3 consiste na Revisão da Literatura e tem início com a descrição da
classificação de sistemas de resfriamento e os princípios que envolvem o seu
funcionamento.
Segue na seqüência considerações importantes sobre o conceito de ciclo de
concentração e uma investigação detalhada envolvendo balanço mássico em
sistemas de resfriamento.
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Em seguida, faz-se uma abordagem inicial dos problemas ocasionados pela água,
dando-se ênfase aos processos de deposição e incrustação, nos índices de
estabilidade de água e nos fatores e métodos de monitoramento dos processos
corrosivos. Discutem-se também temas como o processo de formação de biofilmes
apresentando-se os principais inibidores empregados para o controle do crescimento
microbiano e para os processos incrustantes e corrosivos.
O capítulo 4 é dedicado a descrição das etapas do estudo e da metodologia
analítica e experimental empregadas para a realização dos ensaios.
A apresentação dos resultados obtidos, assim como as discussões respectivas
sobre o presente estudo, é abordada no capítulo 5.
Finalmente, no capítulo 6, são apresentadas as conclusões oriundas do estudo e
as recomendações para estudos futuros.
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Capítulo 3: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo será abordada uma revisão bibliográfica referente a sistemas de
resfriamento, sua classificação e princípios de funcionamento, além dos principais
problemas ocasionados pela água nestes sistemas. Também se fará uma revisão
dos principais fatores envolvidos nos processos de corrosão e incrustação
promovidos por águas de torres, apresentando-se alguns dos produtos inibidores e
biocidas mais utilizados para este controle. Dar-se-á ênfase na utilização de biocidas
oxidantes para o controle do crescimento microbiano em águas de torre e aos
mecanismos de formação de biofilmes e suas conseqüências, discutindo-se, na
seqüência, os efeitos da utilização de águas de reúso em torres de resfriamento da
indústria petroquímica.
3.1 SISTEMAS DE RESFRIAMENTO
Na grande maioria dos processos industriais há necessidade do resfriamento de
fluidos, máquinas e equipamentos que geram ou recebem calor durante sua
operação. Um sistema de resfriamento é caracterizado por um conjunto de
componentes essenciais (tais como bomba de recirculação, controlador de
temperatura e reservatório, etc) utilizados para a promoção da remoção de calor de
um elemento (p.ex. água, óleo) e transferência deste calor para outro elemento
(p.ex. ar ambiente ou água). A eficiência de um sistema de resfriamento é, em
muitos casos, um fator chave para garantir o desempenho operacional de uma
unidade industrial.
Por apresentar elevada condutividade térmica, baixa viscosidade, entre outros
fatores atrativos, a água é o fluido mais utilizado para fins de remoção de calor na
indústria, sendo capaz de absorver grandes quantidades de calor por unidade de
volume (GENTIL, 2007).
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3.1.1 - Classificação de Sistemas de Resfriamento
Segundo Dantas (1988), os sistemas de resfriamento à água podem ser
classificados em três tipos, a saber:
a) Sistemas abertos sem recirculação de água;
b) Sistemas fechados com recirculação de água;
c) Sistemas abertos com recirculação de água ou sistemas semi-abertos.
A escolha para utilização de cada um destes sistemas dependerá de alguns
condicionantes, tais como: tipo de processo, disponibilidade de água, qualidade da
água, temperatura da água, custo da água , assim como demais limitações
ambientais impostas para descarte de efluente, entre outros. Apresenta-se, a seguir,
uma breve descrição de cada um desses sistemas.

3.1.1.1

Sistemas abertos sem recirculação de água

Também denominados de sistemas de uma única passagem, nos sistemas
abertos sem recirculação de água, a água é imediatamente descartada após
absorção do calor. É um sistema não evaporativo, e devido ao grande consumo de
água, somente indústrias localizadas próximo a grandes mananciais hídricos
apresentam viabilidade econômica para utilizá-lo. Refinarias de petróleo, indústrias
químicas e petroquímicas, usinas termoelétricas e nucleares, quando localizadas
próximo às zonas litorâneas, muitas vezes utilizam água do mar como fonte de
alimentação (água de reposição). Nesses casos, o tratamento para prevenção da
corrosão é praticamente impossível (GENTIL, 2007).
Apesar da aparente simplicidade prática dos sistemas abertos sem recirculação
de água, tal sistema possui algumas desvantagens. A primeira grande desvantagem
é decorrente das dificuldades práticas para o tratamento preventivo de processos de
corrosão, incrustação e controle do crescimento microbiano. Nesses casos seriam
necessárias quantidades excessivamente altas de produtos químicos adicionados à
água de resfriamento, o que poderia gerar sérios impactos ambientais. Além desta, a
poluição térmica passível de ser gerada, uma vez que a água do sistema absorveu
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calor, pode desencadear desequilíbrios ecológicos desastrosos em sistemas
aquáticos. Em determinadas situações, mesmo as pequenas variações de
temperatura são suficientes para a alteração de todo o ecossistema natural e
organismos presentes. A necessidade de utilização de equipamentos e tubulações
constituídos de materiais metálicos mais resistentes à corrosão, tais como aços
inoxidáveis mais nobres, titânio etc., principalmente nos tubos de trocadores de
calor, também passa a ser fator limitante para o uso desse sistema. Nesses casos,
os produtos da corrosão podem se acumular na superfície metálica, obstruindo a
passagem da água, podendo ocasionar necessidade de limpezas químicas e
mecânicas com muita freqüência como forma de evitar o aumento nas pressões de
bombeamento. Outros problemas que merecem ser apresentados incluem o
biofouling (aglomeração de materiais, onde o ligante normalmente é a biomassa e,
em outros casos, óleo mineral ou fluidos de processos, e o material aglutinado,
sólidos suspensos, tais como poeira, lama, produtos de corrosão e outros
precipitados inorgânicos) e as incrustações que podem acarretar também uma
resistência maior na troca térmica. A Figura 3.1 apresenta um esquema típico desse
tipo de sistema.

Figura 3.1 – Sistema de água de resfriamento aberto sem recirculação de água.
(Fonte: MACHADO, 2004).

3.1.1.2

Sistemas fechados com recirculação de água fria

Nos sistemas fechados com recirculação de água fria, a dissipação do calor pode
ser feita através de um radiador ou em trocadores de calor refrigerados por um gás,
como amônia ou freon, ou outro circuito de água. Sendo um sistema não
evaporativo, o ciclo de concentração se mantém praticamente constante
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(GENTIL,2007).
Esses sistemas são usados, na maioria das vezes, para determinados processos
de pequena capacidade, tais como mancais de bombas, resfriamento de motores
diesel, turbinas a gás, camisas do cilindro de compressor, e sistemas de arcondicionado. Geralmente, sistemas fechados transferem o calor absorvido através
de um trocador de calor para um sistema aberto, de onde o calor será então
rejeitado para a atmosfera. Devido a essa característica esses sistemas são muitas
vezes considerados como uma pequena parte de um sistema aberto de recirculação.
Nesse sistema fechado, a água de resfriamento não entra em contato com o fluido
refrigerante; por não haver evaporação nem respingos, praticamente não há perdas
de água. Entretanto, pequenas perdas por vazamentos em conexões e gaxetas de
bomba são observadas nestes sistemas, sendo, portanto necessária pouca
reposição de água e, conseqüentemente, de produtos químicos de tratamento.
Como vantagem, este sistema não apresenta a necessidade de purgas para ajuste
de concentrações salinas, uma vez que por não haver processos de evaporação os
sais presentes na água não concentram. Conseqüentemente, poucos problemas
causados por processos de incrustação e corrosão são relatados. Por não haver
contato do ar com a água destes sistemas, o processo de crescimento de
microorganismos aeróbios é inibido, embora a presença de bactérias do gênero
Nitrobacter winogradsky em alguns sistemas tratados com produtos químicos à base
de nitrito, tenham sido relatados (FLYNN, 2009). Nestes casos, este organismo
utiliza o nitrito como fonte de energia em sua via metabólica, oxidando nitrito a nitrato
utilizando oxigênio dissolvido na água. A Figura 3.2 apresenta o esquema deste tipo
de sistema.
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Figura 3.2 - Sistema de água de resfriamento fechado (Fonte: MACHADO, 2004).

3.1.1.3

Sistemas abertos com recirculação de água (sistemas semi-abertos)

Também conhecidos como sistemas semi-abertos, são utilizados com a finalidade
de economizar água através de recirculação. Permitem assim que a água aquecida
em trocadores de calor tenha seu calor dissipado na torre sendo novamente
reaproveitada no sistema. Como vantagens sobre os sistemas abertos, têm-se a
possibilidade econômica da aplicação de medidas preventivas contra processos de
corrosão e incrustações, tais como a promoção prévia da clarificação da água de
alimentação e a aplicação de inibidores de corrosão, de agentes dispersantes e de
controle microbiológico (DANTAS, 1988).
Por reutilizar a mesma água várias vezes, esse sistema é utilizado quando se
requer grande vazão de água sendo amplamente incentivado nos projetos modernos
devido às atuais necessidades de redução de consumo de água para a maioria das
indústrias. Assim que o calor é dissipado na torre, a água fria retorna ao
equipamento de troca térmica para novamente se aquecer e ser resfriada na torre.
Segundo SANTIAGO (2009), quando no uso de sistemas de resfriamento semiabertos, o consumo de água numa refinaria típica é da ordem de 0,8 m3 de água/
tonelada de óleo processado. Para o caso do uso de sistemas de resfriamento
aberto, este consumo poderia ser 47,5 vezes superior (ELKIND, 1996 apud
MACHADO, 2004)
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O funcionamento da torre nesse sistema acarretará na tendência ao aumento da
concentração de sólidos dissolvidos na água e absorção de gases da atmosfera, o
que aumenta o risco de corrosão, de incrustações e depósitos. A aplicação de
produtos anti-corrosivos e dispersantes se fazem importantes uma vez que atuam na
manutenção dos sólidos dissolvidos no meio líquido, evitando assim uma possível
precipitação e corrosão por depósito. (DANTAS, 1988). A temperatura elevada da
água, aliada a um alto tempo de detenção e a um contato direto com o ar
atmosférico, favorece ao crescimento microbiológico devendo estes ser combatidos
com a adição de biocidas (MACHADO, 2004).
A Figura 3.3 mostra o esquema típico de um sistema de água de resfriamento,
composto por torre de resfriamento e trocadores de calor:

Figura 3.3 – Sistema de resfriamento (Fonte: Adaptado de CORTINOVIS & SONG,
2005).
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3.2 TORRES DE RESFRIAMENTO
Torres de resfriamento são equipamentos empregados para o resfriamento de
água industrial, sendo utilizadas em uma variedade de aplicações; desde grandes
torres em plantas termonucleares até pequenas torres para climatização doméstica
(DANTAS, 1988).
O emprego de torres de resfriamento é, geralmente, a mais eficiente forma de
remoção de grandes quantidades de calor do ar e de equipamentos, demandando
para tal, mesmo quando operadas de forma eficiente, grandes quantidades de água
(CORTINOVIS & SONG, 2005).

3.2.1 Classificação de Torres de Resfriamento
Basicamente, as torres de resfriamento de água podem ser classificados quanto
ao tipo, seja por transporte de ar, seja por transporte de água.

3.2.1.1 Classificação por Transporte de Ar
De acordo com Molina (2009), a classificação de torres de resfriamento segundo
a forma como o ar é transportado através da torre é dada por:
d) Torres de tiragem natural: onde o movimento de ar depende unicamente das
condições climáticas e ambientais;

3.2.1.1.1

Torres de tiragem natural:

•

Torres atmosféricas (ou de ventilação natural)

•

Torres de tiro natural (ou hiperbólica)

Torres atmosféricas: utilizam correntes de ar da atmosfera. O ar se move de
forma horizontal e a água cai verticalmente (fluxo cruzado). São torres de altura
elevada e diâmetro reduzido, necessitando de espaços abertos de forma a facilitar a
livre circulação do ar através da torre e garantindo ventos de velocidade igual ou
superior a 8 km.h-1 (MOLINA, 2009). Um esquema de torre atmosférica pode ser
observado com mais detalhes na Figura 3.4.
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Torres de tiro natural: O ar é induzido por uma grande chaminé situada sobre o
recheio sendo a diferença de densidades entre o ar úmido e quente e o ar
atmosférico (mais frio) o principal responsável pela tiragem de ar através da torre. A
diferença da velocidade do vento existente entre a superfície próxima ao solo e o
vento que circula pela parte superior da chaminé, também colabora para o
estabelecimento do flluxo de ar. Tais torres devem apresentar-se com altura e seção
elevadas facilitando assim o movimento ascendente do ar. Por outro lado, o
enchimento não deve ser muito grande já que a resistência à passagem de ar
deverá ser a menor possível (Figura 3.5).

Figura 3.4 – Torres Atmosféricas (ou de ventilação natural) (Fonte: MACHADO,
2004).
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Figura 3.5 – Torres de Tiro Natural (Fonte: HAMON CORPORATE, 2010).

e) Torres de tiragem mecânica: onde ventiladores são utilizados para promover a
movimentação do ar através do enchimento.

3.2.1.1.2

Torres de tiragem mecânica

Estes tipos de torres proporcionam um controle total sobre a corrente de ar
estabelecida. São torres compactas, com pequena seção transversal, assim como
pequena altura de bombeio, quando comparadas com as anteriores. Nesta
configuração pode-se controlar a temperatura de saída da água de forma bastante
precisa. Se o ventilador se encontra situado na entrada do ar, a tiragem é dita
forçada (Figura 3.6). Quando o mesmo é colocado na zona de descarga do ar, diz-se
que a tiragem é induzida. As torres de tiragem induzida podem ainda apresentar ou
não enchimento e o escoamento da água pode ser simples ou duplo (Figura 3.7).
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Figura 3.6 – Torre de Tiragem Forçada (Fonte: MACHADO, 2004).
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Figura 3.7 – Torres de Tiragem Induzida (Fonte: Adaptado de GEO4VA, 2010).

3.2.1.1.3

Sistema evaporativo

Também classificado como torre de tiragem mecânica, seu funcionamento é
semelhante ao de uma torre de resfriamento, diferenciando-se por não apresentar
um enchimento, uma vez que dispõe de uma serpentina por onde circula um fluido
refrigerante, seja ele gás (condensador evaporativo) ou líquido (resfriador
evaporativo). Tal serpentina tem sua superfície externa molhada pelo escoamento
de corrente de água no sentido descendente de forma que, ao haver a circulação de
uma corrente de ar, promove-se a evaporação da água removendo-se assim o calor
(DANTAS, 1988).
Um esquema típico de um condensador evaporativo é apresentado na Figura 3.8.
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Figura 3.8 – Condensador
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Dantas (1988) ressalta ainda que os equipamentos de remoção de calor
evaporativos, tais como as torres, são comumente usados para prover temperaturas
de água menores do que as alcançáveis com resfriamento a ar, haja vista que o
potencial de resfriamento de uma superfície molhada é muito maior do que uma
superfície seca.
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3.2.2 Princípio de funcionamento

A função da torre de resfriamento está em rejeitar para a atmosfera, o calor
contido em água quente proveniente de trocas térmicas em um circuito de
resfriamento promovendo a redução de temperatura da água quente mediante a
transferência de calor e massa desta para uma corrente de ar. Segundo Suzuki
(1999), para se promover um aumento na superfície de contato do ar com a água, e
conseqüentemente, se maximizar a eficiência da troca térmica, utiliza-se
pulverizadores que distribuem a água quente que entra na torre por sua parte
superior. Percolando sobre um recheio constituído geralmente por material plástico
(enchimento), o resfriamento desta água quente ocorre principalmente pela
evaporação de um baixo percentual da mesma durante o contato desta com o uma
corrente de ar em fluxo ascendente, até que a mesma seja coletada numa bacia de
água fria na base da torre.
A corrente de ar faz com que as forças atrativas da água no estado líquido sejam
superadas promovendo a vaporização das moléculas de água mais superficiais. A
transferência de calor da água para a superfície (enchimento), neste caso, dá-se
pelo processo físico de convecção e deve-se a movimentação do líquido. Segundo
Dantas (1988), esta energia removida corresponde a 9,72 kcal por molécula grama
de água (calor latente de vaporização), correspondendo a 75 a 90% do calor total
perdido. O restante do calor cedido (calor sensível) da água para o ar deve-se a
diferença entre a temperatura da água e a temperatura de bulbo úmido do ar.
No circuito de resfriamento, a água da bacia da torre é recirculada para o
processo de forma a absorver mais calor. O calor da corrente de água, transferido
para a corrente de ar, aumenta a temperatura do ar elevando a sua umidade
relativa, podendo esta a chegar, no caso ideal, a 100%. Esse ar é descarregado
para a atmosfera sendo a força motriz desse fenômeno a diferença entre a
temperatura de bulbo úmido do ar ambiente e a temperatura da água CORTINOVIS
& SONG (2005). Segundo os autores, numa torre de resfriamento, a principal
contribuição para o resfriamento da água é dada pela evaporação de parte dessa
água que recircula na torre. Junto com a água evaporada, gotículas de água do
sistema são arrastadas com o ar (arraste). Para compensar a água evaporada, a
água arrastada, as eventuais purgas e os respingos, uma nova quantidade de água
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deverá entrar no sistema, como água de reposição ou reposição, mantendo assim o
ciclo de concentração no valor desejado.
Nesta etapa, serão descritos com mais detalhes alguns termos já apresentados.
De acordo com Cortinovis & Song (2005), a evaporação da água – transferência
de massa da fase líquida (água) para a fase gasosa (ar) – causa o abaixamento da
temperatura da água que escoa ao longo da torre de resfriamento. Isso ocorre
porque a água para evaporar precisa de calor latente, e esse calor é retirado da
própria água que escoa ao longo do enchimento pela torre. Vale lembrar que a
transferência de massa da água para o ar ocorre porque as duas fases em contato
tendem a entrar em equilíbrio. Segundo Flynn (2009), a taxa de resfriamento por
evaporação é elevada (em torno de 80%) sendo atribuída ao fenômeno difusivo. A
diferença de temperatura entre o ar e a água é responsável pelos outros 20 % do
resfriamento.
Quando o ar entra em contato com a água forma-se uma película de ar úmido
saturado sobre a lâmina de água que escoa em sentido descendente pelo
enchimento da torre. Tal processo deve-se à pressão parcial do vapor de água
apresentar-se superior à do ar úmido circulante pela torre promovendo assim o
fenômeno da evaporação. A massa de água evaporada remove o calor latente de
vaporização da própria água. Este calor latente é então cedido ao ar, produzindo-se
um incremento na temperatura do ar e, como conseqüência, o resfriamento da água
(CORTINOVIS & SONG, 2005)
As vazões mais altas de ar e água provocam, até um determinado limite, uma
convecção mais intensa, elevando os coeficientes globais de transferência de calor e
massa. O aumento das vazões de ar e água causa um aumento da turbulência, o
que favorece a transferência de calor e massa. No entanto, a partir de um
determinado ponto, quando as vazões de água e ar tornam-se muito altas, o contato
entre a água e o ar torna-se ineficiente, podendo ocorrer, por exemplo, excessivo
arraste de água pela corrente de ar ou a dificuldade de se formar filmes na superfície
do recheio que favorecem a transferência de massa. As vazões de água e ar da
torre são limitadas pelo tipo de recheio empregado (SUZUKI, 1999).
Muitas vezes, o ciclo de concentração, que é o número de vezes que uma água
se concentra num sistema, fica bastante elevado e, portanto, a concentração salina
também fica bastante elevada e os sais existentes na água poderão provocar
corrosão e incrustações nos sistemas, portanto suas concentrações devem ser

46

reduzidas. Nesses casos, há necessidade da realização de purgas (PEREIRA,
2007).
O entendimento dos processos envolvidos em uma torre de resfriamento será
mais detalhado a frente, abordando conceitos de ciclo de concentração, evaporação,
arrastes/respingos, e purgas.

3.2.3 Variáveis de processo e especificação da torre de resfriamento
Para um melhor entendimento do funcionamento de uma torre de resfriamento,
algumas variáveis associadas aos parâmetros de projeto e a eficiência do processo
serão aqui melhor detalhadas:
- Range: definido como a diferença entre a temperatura da água quente
(alimentação da torre) e a temperatura da água fria (saída da torre). O range de
uma torre varia conforme as condições climáticas e a vazão da água de
resfriamento na torre.
- Approach: é a diferença entre a temperatura da água fria (saída da torre de
resfriamento) e a temperatura de bulbo úmido do ar na entrada da torre.
- Temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido do ar: De acordo com Cortinovis &
Song (2005), a temperatura de bulbo seco do ar é a própria temperatura do gás
(o bulbo do termômetro usado na medição está "seco"). A temperatura de bulbo
úmido é medida com o bulbo do termômetro envolto com uma gaze umidificada
com água. Por definição, a temperatura de bulbo seco é a temperatura atingida,
em regime permanente (não de equilíbrio termodinâmico), por uma pequena
porção de água em contato com uma corrente contínua de ar, em condições
adiabáticas (só há troca térmica entre o ar e a massa da respectiva porção de
água), desprezando-se os efeitos de radiação térmica nessa troca. A temperatura
de bulbo úmido é menor ou no máximo igual em relação à temperatura de bulbo
seco. Isso ocorre porque, exposta a uma corrente de ar não saturado (umidade
relativa menor do que 100 %), parte da água presente na gaze evapora e com
isso, a temperatura reduz. Na prática, e segundo informações obtidas de UNEP
(2006), a temperatura de bulbo úmido é a menor temperatura em que a água em
circulação na torre de resfriamento pode atingir.
Analisando-se os parâmetros de performance apresentados pela Figura 3.9,
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observa-se que quanto maior for o range apresentado por uma torre de resfriamento,
maior é a capacidade desta em reduzir a temperatura da água de maneira eficiente.
De maneira oposta, quanto menor for o approach, maior é a eficiência da torre.
Embora tanto o range como o approach possam ser monitorados, segundo
informações de UNEP (2006) o approach é considerado um melhor indicador de
performance de uma torre de resfriamento.
Temperatura da água quente (entra na torre)

Range

Temperatura da água fria (sai da torre)
Approach
Temperatura

de

bulbo

úmido

Figura 3.9 – Range e approach em torres de resfriamento (Fonte: Adaptado de
UNEP, 2006).
De acordo com Cortinovis & Song (2005), para torres de resfriamento industriais,
o approach está em torno de 5°C, sendo também um critério do p rojeto. Fazendo-se
uma analogia com trocadores de calor, da mesma forma que seria necessária uma
área infinita de troca térmica para que a temperatura do fluido quente seja a mesma
do fluido frio na saída do trocador, seria necessária uma torre de resfriamento de
altura infinita para que a água atinja a temperatura de bulbo úmido do ar.
A vazão de água de resfriamento que recircula na torre, juntamente com o range
e approach, são as variáveis de processo necessárias para o dimensionamento de
uma torre de resfriamento. Outro dado necessário ao dimensionamento da torre é o
parâmetro de desempenho da torre, definido como o produto entre o coeficiente
global de transferência de massa e a área especifica do recheio da torre. O
parâmetro de desempenho da torre depende do tipo de recheio e das vazões de
água e ar empregadas. Nos catálogos dos fabricantes de torres de resfriamento o
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parâmetro de desempenho para o dimensionamento não é mostrado de forma
explícita, sendo substituído por gráficos e ábacos que relacionam as demais
variáveis necessárias (range, approach e vazão).

3.2.4 Aspectos operacionais
O desempenho de uma torre de resfriamento varia, entre outros fatores, conforme
a temperatura do ar ambiente, umidade do ar, temperatura de bulbo úmido, ou seja,
com o clima. No inverno, a temperatura do ar diminui e a temperatura de saída da
água também diminui, caso a carga térmica seja mantida constante. Para manter a
temperatura da água de saída constante, pode-se diminuir a vazão de água que
recircula no sistema de resfriamento. No verão, ocorre o inverso; a temperatura de
saída da água eleva-se, comprometendo a operação de um condensador em uma
coluna de destilação, por exemplo. Pode-se aumentar a vazão de água no sistema,
visando compensar o aumento de temperatura. Em países de clima quente como o
Brasil, os principais problemas de queda de desempenho na operação de torres de
resfriamento ocorrem durante o verão (MACHADO, 2004). Segundo Flynn (2009), a
direção dos ventos deve ser considerada durante o projeto e instalação de uma torre
de resfriamento. Fontes de calor próximas às torres de resfriamento podem
influenciar sua operação. Problemas de recirculação e interferência são os mais
comuns em torres de resfriamento. A recirculação ocorre quando o ar quente e
úmido que deixa a torre contamina o ar que está entrando na torre. Esta situação
pode ocorrer devido à direção dos ventos, dificuldades de dispersão do ar de saída e
formação de neblina (fog). A interferência ocorre quando o ar que sai de uma torre
contamina o ar de entrada de outra torre próxima; a direção dos ventos causa
problemas de interferência. A formação de neblina (fog) ocorre quando parte do
vapor de água que sai da torre condensa em pequenas gotas, devido ao contato
com o ar ambiente mais frio, tornando-se o ar supersaturado. A formação de neblina
ocorre com mais freqüência no inverno, dificultando a dispersão do ar quente que sai
da torre (FLYNN, 2009)
A pressão na tubulação de distribuição de água de resfriamento é importante para
que se garanta que todos os consumidores recebam a vazão de água necessária,
além da questão do ponto de vista de segurança operacional. Por exemplo, em um
trocador de calor tipo casco-tubo a água de resfriamento (que geralmente passa nos
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tubos) está a uma pressão de 5 kfg.cm-2 , e o fluido processo, que é tóxico, passa no
casco a uma pressão de 2 kfg.cm-2. Caso ocorra um furo em um dos tubos do
trocador, a água (que está a uma pressão mais alta) vazará para o lado do casco,
contaminando o fluido de processo. Caso a pressão do fluido de processo fosse
mais alta que a da água de resfriamento, ocorreria o inverso, e todo o sistema de
resfriamento estaria contaminado, o que implicaria em riscos maiores do ponto de
vista de segurança operacional e meio ambiente (JAMBO & FÓFANO, 2008). Na
Figura 3.10 pode-se observar a deposição de óleo e particulados sob a superfície de
tubulações danificadas de um trocador de calor, na região onde houve vazamento
do óleo para a água de resfriamento (casco para o tubo), uma vez que a pressão
externa (óleo) era superior que a região interna (água de resfriamento).

Figura 3.10 – Vazamento de óleo para o flúido de resfriamento (água) em trocador
de calor. (Fonte: JAMBO & FÓFANO, 2008).

Os sais dissolvidos, sólidos e matéria orgânica em suspensão dissolvidos na água
de resfriamento são fatores que contribuem para a formação de um meio favorável à
proliferação de algas, bactérias e fungos, que por sua vez, prejudicam não só a
operação da torre de resfriamento, mas também o desempenho térmico da rede de
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trocadores de calor. A formação de algas, fungos e bactérias pode provocar a queda
de eficiência, deformação e desprendimento do recheio da torre de resfriamento. O
tratamento químico da água de resfriamento para, entre outros, o controle de dureza,
pH, condutividade e DBO é importante não só para o desempenho da torre de
resfriamento, mas também da rede de trocadores de calor (PEREIRA, 2007).
Por outro lado, por se tratar de uma instalação não integrante do processo (a torre
de resfriamento faz parte das “utilidades”) e porque em geral fica topograficamente
afastado das unidades produtivas da refinaria, o sistema de resfriamento, muitas
vezes, tem sido relegado nos estudos. Porém, em face da importância das
interações envolvidas com as unidades, a torre e o circuito da água de resfriamento
merecem uma atenção especial na análise sistêmica de um processo industrial e, às
vezes, a solução de alguns problemas operacionais pode ser encontrada ao ampliar
o foco do seu estudo para as utilidades da refinaria.

3.2.4.1 Vazão de Perda por Evaporação
De acordo com Pereira (2007), Flynn (2009) e informações fornecidas por Kurita
(1999) e o calor latente necessário à evaporação de uma pequena parte (E) da água
de circulação no sistema pode ser considerado como igual ao calor sensível perdido
pelas gotículas da corrente que não foi vaporizada (Q – E), segundo a Equação 3.1
E × ∆H v = (Q − E ) × c × ∆T

Equação 3.1

Onde:
∆Hv - entalpia específica (calor) latente de vaporização da água (2,42x103 kJ .kg-1,
a 25oC ou 578 kcal.kg-1 (40oC) );
c - calor específico sensível da água a pressão constante (4,18 kJ.kg-1 .oC-1
(25oC), ou 0,998 kcal.kg-1.oC-1 (40oC));
Q – vazão de recirculação de água no sistema (m3.h-1);
∆T – redução de temperatura da água na torre (oC).

Logo, tem-se que:
E = 1,73 × 10 −3 × Q × ∆T

Equação 3.2

A Equação 3.2 leva em conta apenas as trocas de calor latente da vazão
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evaporada e calor sensível da vazão da corrente não vaporizada, fornecendo um
valor aproximado da perda de água por evaporação em uma torre de resfriamento.
Valores mais exatos podem ser obtidos, levando-se em consideração fatores como a
temperatura do ar e sua umidade relativa, entre outros, segundo a equação de
Thomas-Eaton (DANTAS, 1988). Ainda assim, para países de clima tropical, os
valores calculados com o emprego da Equação 3.2 fornecem resultados
satisfatórios.
Pereira (2007) ressalta ainda a importância de se observar que o valor da perda
por evaporação de projeto muitas vezes não corresponde ao valor real, já que o
sistema pode estar operando sem sua carga térmica plena, isto é: a queda de
temperatura, na torre de resfriamento, pode ser menor que a de projeto, implicando
uma diminuição da perda por evaporação ou vice e versa.

3.2.4.2 Vazão de Perda por Arraste
O ar expulso para a atmosfera pelo processo de exaustão na torre de
resfriamento, favorece o arraste de gotículas de água para o meio ambiente. Esta
água arrastada (respingos), diferentemente da água evaporada, contém a mesma
concentração de sais e de produtos químicos que a água da bacia da torre. Nas
torres atuais, o arraste é cerca de 0,01 a 0,05% da vazão de recirculação
(MACHADO, 2004; FLYNN, 2009). Entretanto, nos primeiros projetos de torres, as
perdas atingiam até 0,3% da vazão. Para minimizar o arraste de água, sistemas de
chicanas (eliminadores de gotas) foram aprimorados nos projetos de torres de
resfriamento. De forma a maximizar a coleta de água que seria perdida na forma de
gotículas misturada com o ar exaurido, venezianas também foram introduzidas
minimizando tais perdas (Figura 3.10).
A perda por arraste pode ser estimada por meio da Equação 3.3:

A = fA × Q

Equação 3.3

Onde:
A - vazão de perda por arraste (m3.h-1);
Q - vazão de circulação (m3.h-1)
fA - fator de perda por arraste, variando geralmente entre 5,0.10-4 e 3,0.10-3. (BETZ
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DEARBORNE, 1991 apud PEREIRA, 2007).

Figura 3.11 – Eliminador de gotas (Fonte: ENGEMAQ, 2010).

3.2.4.3 Vazão de Perda por Purga
Em decorrência das perdas por evaporação promovidas em sistemas de
resfriamento, a água da torre deve ser descarregada do sistema para fins de
controlar a concentração de sólidos dissolvidos (SD) e sólidos em suspensão (SS),
além de outros sais e demais impurezas, responsáveis por formação de depósitos
incrustantes e sedimentares. São executadas na forma de descarga de fundo, na
bacia da torre, ou no retorno da água quente proveniente dos trocadores. Nos
sistemas de resfriamento, as purgas podem ser aplicadas de forma contínua ou
intermitente nestes sistemas (PEREIRA, 2007).

3.2.4.4 Vazão de Água de Reposição (”Make up”)
A água de reposição (reposição) é àquela adicionada ao sistema de água
circulante com o objetivo de repor as perdas do sistema causadas por evaporação,
arraste, purga e vazamentos (Dantas, 1988). Para que o volume de água dentro do
sistema permaneça constante, é necessário que se forneça a este, um fluxo
contínuo de água de reposição como reposição. Segundo o autor, geralmente, a
água de reposição é adicionada continuamente à bacia da torre através de um
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sistema de controle de nível.
Nos sistemas de resfriamento ocorrem diversos processos de perdas de água,
sendo a evaporação contínua de água a principal fonte destas perdas (segundo a
autora, cerca de 80% da vazão de recirculação de água no sistema).

3.2.4.5 Outras Perdas de Fase Líquida
Alem de arraste e respingos, outras perdas de fase líquida freqüentes em
sistemas de resfriamento ocorrem em decorrência de vazamentos ao longo do
sistema, tais como por gaxetas de bombas, de transbordamento na bacia da torre e
do desvio da água de circulação para circuitos secundários abertos de uma só
passagem (PEREIRA, 2007).
3.3 CICLO DE CONCENTRAÇÃO
O ciclo de concentração é a relação entre as concentrações de uma dada espécie
na água de circulação e na água de reposição (KEMMER, 1998 apud PEREIRA,
2007). De acordo com Ghislieri (2010), é determinado a partir de um elemento que
não se decomponha, volatilize ou precipite, como, por exemplo, o íon cloreto.
Assim, tem-se:

x=

CL
CR

Equação 3.4

Onde:
x - ciclo de concentração;
cL - concentração da espécie considerada na água de circulação;
cR - concentração de espécie considerada na água de reposição.

O ciclo de concentração também é definido pelo número de vezes que a água de
resfriamento se concentra num sistema devido aos processos de evaporação e
reposição contínuos que ocorrem na torre. Essa concentração baseia-se em relação
às concentrações iniciais das impurezas da água de alimentação. Rozental (1999)
apud Machado (2004) ressalta que na implementação de tratamento químico à base
de inibidores de corrosão, o ciclo é um parâmetro de extrema relevância, sendo seu
valor constantemente acompanhado e rigorosamente mantido dentro dos padrões
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pré-determinados antes da implantação do tratamento. Geralmente refere-se à
concentração de determinado sal de referência ou íon solúvel típico, desde que seja
estável tal como o cloreto. Segundo informações contidas em Drew (1979), a
determinação adequada dos ciclos de concentração necessários para a operação
ótima na torre de refrigeração envolve a análise rigorosa de alguns fatores: projeto
de todo o sistema de refrigeração, temperatura, análise de disponibilidade da água
de reposição, vazamentos, contaminantes trazidos pelo ar, tempo de retenção e
limitações do efluente que muitas vezes implicam tratamentos que podem requerer
modificação na operação da torre. É ressaltado também que a composição química
da água de reposição domina a escolha de ciclos de concentração, especialmente
porque ela se relaciona com o controle de incrustações. Nessa situação, os sais de
menor solubilidade, como carbonato, sulfatos ou silicatos, de cálcio ou magnésio,
são os primeiros a precipitar. Qualquer matéria em suspensão na torre será
concentrada de maneira análoga à dos sais dissolvidos. As concentrações de
detritos presentes no ar ou na água podem acelerar essa sedimentação de sólidos
em suspensão, causando eventualmente sérios problemas de formação de
depósitos. Os íons de cálcio, magnésio, sílica, carbonato, bicarbonato e sulfato são
constituintes típicos que devem ser controlados na torre. O ciclo máximo de
operação na torre estará limitado pelo íon crítico, ou seja, aquele que apresentar
maior criticidade em relação aos limites de solubilidade (índices de estabilidade) e
concentrações máximas permitidas para a água em recirculação na torre,
geralmente pré-estabelecidos pela empresa tratadora da água de resfriamento. A
Tabela 3.1 está reproduzida abaixo para melhor elucidação com relação aos ciclos
de concentração operacionais máximos e os efeitos dos ciclos de concentração
sobre as incrustações.
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Tabela 3.1 – Características da água em função do ciclo de concentração.
(Adaptado de Pereira, 2007).

Constituinte Químico

RReposição1

Água de Resfriamento2

(mg.L-1)

Ciclos de Concentração
3

4

5

Dureza Total (CaCO3)

135

405

504

675

Dureza de Cálcio (CaCO3)

80

240

320

400

Dureza de Magnésio (CaCO3)

55

165

220

275

Alcalinidade Total (CaCO3)

25

75

100

125

Sulfato (SO42-)

60

180

240

300

Sílica (SiO2)

7,4

22,2

29,6

37

pH

6,5

6,9

7,1

7,3

Ferro Total (Fe)

0,2

0,6

0,8

1,0

Condutividade

500

1500

2000

2500

Índice de Langelier (LSI)

-1,95

-0,71

-0,30

0,05

Índice de Riznar (RSI)

10,40

8,31

7,70

7,20

Índice de Puckorius (IP)

10,31

7,92

7,33

6,89

1

– água de reposição à 25oC

2

- água de recirculação à 40oC

Pode-se, como exemplo, partir-se do pré-suposto que a tecnologia de tratamento de
água, empregada no sistema de resfriamento pela tratadora, limite a operação
segura de um sistema de resfriamento com água em recirculação nas concentrações
máximas de 500 mg CaCO3.L-1, para dureza de cálcio, 240 mg.L-1, para sulfatos e 25
mg SiO2.L-1, para sílica. Tendo-se a água de reposição da Tabela 3.1 como a água
que alimentará tal sistema, temos que o ciclo máximo operacional permitido será de
2, estando este limitado pela concentração de sílica na água de reposição.
Observa-se pelo índice de estabilidade de Langelier (LSI), que á água de
reposição apresentada na Tabela 3.1 apresenta características moderadas a
dissolver carbonato de cálcio (tendência corrosiva), uma vez que seu valor é menor
do que zero. Na medida em que se eleva o ciclo de concentração, promove-se a
redução desta tendência com o incremento da tendência a incrustações (LSI>0).
Para tal água de alimentação, o controle de incrustações de carbonato de cálcio por
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ciclos de concentração permitiria um nível operacional seguro de até 5 ciclos de
concentração na torre de resfriamento, considerando-se que o LSI estaria próximo à
zero (0,05), que a dureza de cálcio estaria abaixo do limite máximo hipotético préestabelecido (400 mg CaCO3.L-1), e não levando-se em conta as demais limitação
hipotéticas para concentrações máximas de sulfatos e sílica.
Um melhor entendimento dos índices de estabilidade e de suas aplicações se
dará mais a frente quando os mesmos serão detalhados.

3.4 BALANÇO MÁSSICO EM TORRES DE RESFRIAMENTO
Já tendo sido desenvolvido por diversos autores, tais como Betz (1991), Pereira
(2007) e Metcalf & Eddy (2007) e, o balanço de massa para sistemas de
resfriamento

semi-abertos

com

recirculação

encontra-se

aqui

baseado

na

terminologia adotada por Pereira (2007). Baseando-se nas vazões do esquema da
Figura 3.12 tem-se que:

Figura 3.12 - Vazões em um sistema de resfriamento aberto com recirculação de
água (Fonte: PEREIRA, 2007).
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Q - vazão de circulação;
E - vazão de perda por evaporação;
A - vazão de perda por arraste de gotículas;
D - vazão de descarga de fundo;
P - vazão correspondente a outras perdas de água líquida;
R - vazão de água de reposição.

Sendo assim, tem-se para a vazão de perdas totais de fase líquida (L):
L = A+ D+ P

Equação 3.5

Conseqüentemente, a vazão de água de reposição (R), necessária à
compensação de todas as perdas, será dada pela Equação 3.6.
R= E+L

Equação 3.6

Para uma espécie solúvel e não-volátil presente nas águas de reposição e
circulação de um sistema aberto com recirculação (SRAR), como o íon cloreto (Cl-)
e, considerando a Equação 3.6 de balanço global, é possível estabelecer o seguinte
balanço de vazões mássicas, em relação ao íon cloreto:

cR R = cE E + c L L

Equação 3.7

Onde:
cR - concentração da espécie na vazão de água de reposição;
cE - concentração da espécie na vazão de perda por evaporação;
cL - concentração da espécie na vazão de perdas líquidas ou na água de
circulação.

Como a espécie considerada é não-volátil, sua concentração na fase vapor é
nula e a Equação 3.7 pode ser simplificada:

cE = 0

Equação 3.8

cR R = cL L

Equação 3.9

cL R
=
cR L

Equação 3.10

58

x=

R
L

Equação 3.11

Ou ainda, com base na Equação 3.6:
x=

E+L
L

Equação 3.12

Logo, tem-se que:
L=

E
x −1

Equação 3.13

Utilizando-se as Equações 3.5 e 3.13, observa-se que o ciclo de concentração (x)
pode ser controlado pela vazão de purga (D), conforme apresentado na Equação
3.14:
E
x −1

Equação 3.14

E
− A− P
x −1

Equação 3.15

A+ D+ P =
D=

Pereira (2007), entretanto, ressalta que dependendo da vazão das outras perdas
de fase líquida ou perdas indesejáveis (P), pode não ser possível uma operação
com o ciclo de concentração desejado por meio do controle da descarga de fundo
(D). Segundo o autor, essa situação ocorreria quando a vazão de perdas de fase
líquida indesejáveis é de tal ordem que conduziria a uma vazão de descarga com
valor negativo, caracterizando-se assim uma condição tecnicamente inviável, visto
que o caso extremo é aquele em que a operação se processa mantendo-se a purga
fechada ou com vazão de descarga nula.
Para a vazão de água de reposição (R), necessária para suprir todas as perdas
(de fase vapor e de fase líquida) ocorridas no sistema, esta pode ser expressa em
função da vazão de perda por evaporação (E) e do ciclo de concentração (x), com
base nas Equações 3.6 e 3.13, obtendo-se assim que:
R=E

x
x −1

Equação 3.16

Outro fato interessante observado pelo autor é que pela Equação 3.16, um
aumento do ciclo de concentração (x) conduz a uma diminuição da vazão de água
de reposição e a conseqüente redução do consumo de energia de bombeamento.
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Tal fato, contudo, é bastante significativo para valores de baixos do ciclo de
concentração. Para valores de ciclo de concentração mais elevados, a relação x/(x
−1) da Equação 3.16 irá tendendo progressivamente para um valor próximo da
unidade (um) e a vazão de reposição (R) ficando cada vez mais próxima da vazão
de perda por evaporação (E).
3.5 PROBLEMAS EM SISTEMAS DE RESFRIAMENTO OCASIONADOS PELA
ÁGUA
3.5.1 Depósitos e Incrustações

De acordo com informações contida em Clariant (2006) e Gentil (2007), os
depósitos presentes em sistemas de resfriamento são provenientes de uma ou mais
causas, abaixo relacionadas:
- Água contendo sílica coloidal;
- Água com clarificação deficiente, possibilitando uma pós-precipitação no
sistema;
- Deficiência de filtração permitindo a passagem de flocos da clarificação;
- Absorção de poeira do ambiente, pela água que circula na torre de resfriamento;
- Teores elevados de ferro solúvel que, pela ação das bactérias ferro-oxidantes
são precipitados como tubérculos nas tubulações;
- Presença de fouling;
- Concentração contínua dos sais minerais dissolvidos na água de alimentação,
de natureza corrosiva ou incrustante.
Segundo informações disponíveis em GE (2010), a presença de depósitos
indesejáveis na superfície metálica de equipamentos de troca térmica acarreta a
redução na taxa de transferência de calor devido à baixa condutibilidade térmica dos
depósitos em relação ao metal, determinando a parada do processo produtivo para a
realização de manutenção nos trocadores de calor, com a conseqüente perda em
termos de lucros cessantes, redução de vida útil dos equipamentos e/ou aumento do
consumo de energia.
De acordo com Gentil (2007), Castello (2009) e Flynn (2009), a evaporação
constante da água na torre gera um incremento na concentração de sais no sistema
(cloretos, sulfatos, silicatos, etc). A necessidade de compensar tal aumento de
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salinidade mediante a aplicação, por exemplo, de um regime de purgas correto,
preferencialmente de forma automática e em função da condutividade da água
recirculante, visa evitar processos de incrustações e/ou corrosão que se
estabeleceriam rapidamente no sistema caso não se faça um controle correto da
salinidade do sistema.
Águas com temperatura elevada ao longo do circuito em sistemas de resfriamento
favorecem as incrustações, uma vez que no equilíbrio, com o aumento a
temperatura há o favorecimento da precipitação de carbonatos e bicarbonatos
presentes na água pela liberação do dióxido de carbono. As incrustações calcáreas
provocam obstruções nas tubulações, ocasionando o aumento do consumo de
energia por dificultarem a transferência térmica em trocadores de calor (GENTIL,
2007).
O tipo de incrustação a que sistemas de resfriamento estão sujeitos depende do
principal íon responsável pela geração de incrustações, presente na água de
resfriamento. Entre os mais freqüentes estão:
•

Carbonatos: Os processos de incrustações em sistemas de resfriamento,
promovidos pela presença de carbonatos de cálcio e magnésio, ocorrem pela
variação da temperatura na água. Os bicarbonatos solúveis, por ação da
temperatura, transformam-se em carbonatos insolúveis precipitando-se.

•

Sulfatos: A presença de sulfato de cálcio em águas de resfriamento é um fator
relevante na presença de altas temperaturas e concentração elevada de tais
íons.

•

Sílica: A sílica pode ser encontrada em água como óxido de silício na forma
coloidal, ionizada e como sílica aluminato de cálcio e magnésio. A solubilidade
da sílica é baixa a pH ácido e incrustações desta são extremamente duras e de
difícil remoção. Em sistemas que trabalham com águas cujos valores de pH
apresentem-se inferiores a 7, a concentração máxima de sílica está limitada a
150 mg.L-1. A presença de dureza temporária e/ou de silicatos solúveis junto a
sais de magnésio proporciona condições favoráveis à formação de incrustações
de sulfato de cálcio e silicatos complexos (GENTIL, 2007).

•

Sulfeto de hidrogênio (H2S): As contaminações de H2S em águas de
resfriamento podem ser oriundas de processos metabólicos, conduzidos por
bactérias na presença de sulfatos, ou devido a contaminações sofridas pela
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água a partir de vazamento (ruptura de tubulações de trocadores de calor, falha
de vedação) de fluidos de processo, tais como hidrocarbonetos, geralmente
ricos em H2S.
Em sistemas de resfriamento, a velocidade de sedimentação de particulados
depende do tamanho de partículas dos sólidos em suspensão presentes. Para
maiores tamanhos, a sedimentação ocorrerá mais rapidamente. Os sólidos em
suspensão tendem a sedimentar ou a flotar em função do tamanho, peso e força
ascensional. Já os colóides, cujos diâmetros de partículas apresentam tamanhos
médios entre 0,1 e 10 µm, mantém-se em suspensão de forma estável. Para que
haja a desestabilização de colóides, a aplicação de processos de tratamento, tais
como a coagulação e a floculação, seguidos de filtração posterior, se fazem
necessários. A adição de produtos químicos que ajudem a manter as partículas em
suspensão (dispersantes) também auxilia a redução da formação de depósitos de
contaminantes inorgânicos, assim como no crescimento de bactérias, algas e outros
organismos biológicos na superfície de tubulações, equipamentos e materiais
envolvidos no processo (DANTAS, 1988).
No controle dos processos de deposição e incrustações, Cloete et al. (1998)
recomendam ainda que haja a instalação de um filtro lateral à bacia de água do
sistema com a finalidade de eliminar as impurezas que entram constantemente na
água do sistema em recirculação, principalmente pela própria bacia da torre de
resfriamento. Conforme menciona Gentil (2007) e ressalta informações contidas em
Clariant (2006), partículas atmosféricas, tais como pós de diferentes naturezas,
cimento, óxidos de alumínio, óxidos de cálcio e também matéria orgânica podem ser
adsorvidas pela água na bacia da orre de resfriamento, podendo estas depositar-se
nas tubulações de trocadores de calor, resultando em deficiência de troca térmica e
corrosão sob depósito, devido à formação de pilhas de aeração diferencial. Além
disso, tais partículas influenciam no tratamento químico normalmente indicado para
a água de resfriamento como, por exemplo, no controle de pH e dureza quando na
presença do óxido de cálcio (responsável por incrementar a dureza e o pH da água)
(GENTIL, 2007). Os autores recomendam ainda a instalação de filtros na entrada da
água de reposição da torre de resfriamento, de forma a se garantir a qualidade da
água que alimenta o sistema, promovendo-se a proteção dos equipamentos e
trocadores de calor em linha da ação de partículas externas. Segundo Cloete et al.
(1998), Flynn (2009) e dados da GE (2010), o filtro lateral deve promover a filtração
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parcial de 5 a 20% da vazão de água recirculante no sistema, devendo ser
adequado à retenção de partículas finas.
Tendo-se em conta todos os fatores anteriormente considerados, os tratamentos
aplicados em sistemas de resfriamento devem basear-se no tratamento da água de
alimentação e de recirculação, levando-se ainda em conta a necessidade do
controle do crescimento microbiano.

3.5.2 Índices de Estabilidade de Água

A água tem uma tendência natural de dissolver outras substâncias. Quanto maior
for a pureza da água, maior é a tendência solubilizante da mesma. Por outro lado,
quando a água apresenta concentrações elevadas de sais dissolvidos, maior é a
tendência de estes precipitarem. Além disso, a solubilidade das substâncias
normalmente presentes na água (sais, em sua maioria) é também dependente da
temperatura, do pH, das espécies químicas envolvidas, entre outros fatores
(GENTIL, 2007).
O dióxido de carbono existe na atmosfera em pequena percentagem, ao inverso
do cálcio e do calcário (rocha de carbonato de cálcio) presentes no meio ambiente
de forma abundante. No equilíbrio calco-carbônico podem ocorrer reações
(representadas pelas Equações 3.17 a 3.21) em até três fases:
f) gasosa: CO2
g) líquida (solução aquosa): CO2 , H2CO3, HCO3–, CO32–
h) sólida: CaCO3.
Para cada tipo de água, existe uma concentração de CO2 acima da qual se inicia
a precipitação de CaCO3 (concentração de “equilíbrio”), sendo esta precipitação
favorecida na medida em que o CO2 dissolvido é liberado (desgaseificação) ou que
haja um incremento na temperatura da água.
Uma água com concentrações de CO2 inferiores, ou seja, que apresente
tendência a depositar carbonato de cálcio é denominada incrustante. De maneira
oposta, as que apresentam concentrações de CO2 superiores, ou seja, com
tendência a dissolver CaCO3, denominam-se águas agressivas ou corrosivas. A
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situação de equilíbrio, onde não haja tendência para depósito ou dissolução do
CaCO3 é a que se deseja no tratamento de águas em sistemas de resfriamento. A
inter correlação no equilíbrio das reações envolvendo a dissolução do CO2 em
sistemas de resfriamento pode ser vista no esquema da Figura 3.13 (GENTIL, 2007).

Depósito e/ou incrustação

Depósito e/ou incrustação

Figura 3.13 – Equilíbrios envolvidos na dissolução de CO2 (Adaptado de Gentil,
2007).
Em águas de sistemas de resfriamento, as incrustações mais freqüentes ocorrem
sobre metais ferrosos, sendo de origem calcárea. Portanto, o equilíbrio calcocarbônico nestes sistemas pode ser descrito pelo conjunto das reações
representadas pelas equações químicas a seguir, sendo ki+n, constantes de
dissociação calculadas para as espécies envolvidas, neste caso, a T= 10°C:
CO2 + H 2O → H 2CO3

H 2CO3 → H + + HCO3

−

CO2 + H 2O → H + + HCO3
−

HCO3 → H + + CO3

Ca 2 + CO3

2−

−

2−

→ CaCO3 ( sólido)

-log Ki= pKi = 1,5

Equação 3.17

pKi+1= 6,3

Equação 3.18

pKi+2 = 6,5

Equação 3.19

pKi+3 = 10,3

Equação 3.20

pKi+4 = 8,15

Equação 3.21
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Segundo Pereira (2007), os índices de estabilidade são determinados a partir do
estudo do equilíbrio ácido-base, envolvendo os íons bicarbonato (HCO3-) e
carbonato (CO32-), segundo a Equação 3.22, e do equilíbrio de solubilidade do
carbonato de cálcio (CaCO3), de acordo com a Equação 3.23, sendo a possibilidade
da ocorrência de deposição de CaCO3 função do produto de solubilidade entre o
Ca2+ e o CO32- em água.
HCO3 (aq ) ↔ H + + CO3
−

2−

(aq ) ;

CaCO3 (s ) ↔ Ca 2+ (aq ) + CO3

2−

K2

(aq ) ;

Equação 3.22
Kps

Equação 3.23

Onde:
K2 – segunda constante de dissociação do ácido carbônico (H2CO3);
Kps – constante do produto de solubilidade do carbonato de cálcio (CaCO3).
Sendo:
Kps CaCO3 = 4,96x10-9 (25oC)
Um incremento no valor do pH favorece a produção do íon carbonato (Equação
3.22) e, conseqüentemente, a geração de incrustação calcária pela precipitação de
carbonato de cálcio (Equação 3.23). Por outro lado, a redução do pH favorece a
formação do íon bicarbonato pelo consumo do íon carbonato (Equação 3.22),
resultando na dissolução do carbonato de cálcio (Equação 3.23) e na exposição do
metal a um meio de maior acidez. Sendo os metais ferrosos a grande maioria em
sistemas de resfriamento, tem-se como conseqüência o favorecimento a instalação
de processos corrosivos generalizados (GENTIL,2007).
De acordo com Loewanthal et al. (2004), apesar da complexidade do fenômeno
de corrosão em águas, a solução, ou pelo menos a sua minimização está fortemente
ligada ao controle do pH, a concentração de Ca2+ e à química do carbonato na água,
assim como ao entendimento do diagrama de equilíbrio das espécies carbonáceas
em água, conforme mostra a Figura 3.14 (METCALF & EDDY, 2003).

Concentração (mol.L-1)
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pH
Figura 3.14 – Diagrama de equilíbrio das espécies carbonáceas em água (Fonte:
METCALF & EDDY, 2003).

Ao longo do tempo, muitos índices têm sido desenvolvidos de forma a serem
utilizados na avaliação das tendências de incrustações calcáreas e no potencial de
corrosividade de uma água. Segundo Metcalf & Eddy (2003), índices como o de
Saturação de Langelier (LSI) (1936), o de Estabilidade de Ryznar (RSI) (1944) e o
Índice de Estabilidade de Puckorious (IP), podem ser muito úteis, por exemplo, no
planejamento de programas de tratamento de águas em sistemas de resfriamento.
Os Índices de Saturação de Langelier (LSI) e Índice de Estabilidade de Ryznar
(RSI) adotam o princípio de que a tendência de desenvolvimento de incrustações de
CaCO3 durante o tratamento de águas é função do pH de saturação do CaCO3,
envolvendo a constante de equilíbrio para dissociação do bicarbonato, o coeficiente
de atividade do íon e a constante do produto de solubilidade para a dissociação do
CaCO3. Da mesma forma, baseiam-se na tendência a formação de incrustações
levando-se em conta também a alcalinidade total do meio, expressa em mg.L-1
CaCO3 (METCALF & EDDY, 2003).
Apesar de ser o mais comumente utilizado, o Índice de Saturação de Langelier
(LSI) é apenas qualitativo sendo apenas um meio indicativo da tendência da força
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motriz do processo (corrosivo ou incrustante), não sendo, portanto, um método de
mensurar esta tendência. Tais índices serão discutidos com maiores detalhes a
seguir.

3.5.2.1 Índice de Langelier (LSI)
Segundo MACÊDO (2003), no cálculo do LSI leva-se em consideração o pH, a
alcalinidade a bicarbonatos, dureza cálcica, temperatura e sólidos totais dissolvidos
conforme a Equação 3.24. Com exceção do pH, cada um desses componentes é
representado por um fator.
IL = pH + A + D + T − f

Equação 3.24

Onde:
A = Fator referente à alcalinidade
D = Fator referente à dureza
T = Fator referente à temperatura
f = Constante de ajuste para SDT.

Sendo que:
f = 12,1; para SDT < 1000 mg.L-1
f = 12,2; para 1000 < SDT< 2000 ppm
f = 12,3; para SDT > 2000 ppm
Os valores das variáveis A, D, T e f para o cálculo do IL podem ser apresentados
na forma de tabela (Tabela 3.2).
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Tabela 3.2 – Fatores da fórmula de Langelier para dureza de cálcio, alcalinidade
total e temperatura (SIBRAPE, 2009).
Alcalinidade Total

Dureza de Cálcio

Temperatura

Fator SDT

(mg.L-1 CaCO3)

A

(mg.L-1
CaCO3)

D

(oC)

T

(mg.L-1 SDT)

F

5

0,7

5

0,3

0

0,0

0

12,00

25

1,4

25

1,0

3

0,1

1000

12,10

50

1,7

50

1,3

8

0,2

2000

12,20

75

1,9

75

1,5

12

0,3

3000

12,25

100

2,0

100

1,6

15

0,4

4000

12,30

125

2,1

125

1,7

19

0,5

5000

12,35

150

2,2

150

1,8

24

0,6

6000

12,40

200

2,3

200

1,9

29

0,7

10000

12,45

250

2,4

250

2,0

34

0,8

25000

12,50

300

2,5

300

2,1

40

0,9

400

2,6

400

2,2

53

1,0

800

2,9

800

2,5

1000

3,0

1000

2,6

O Índice de Saturação de Langelier (LSI) também pode ser definido como a
diferença entre o pH da água e o pH correspondente à saturação de CaCO3 para
essa água, podendo ser expresso pelas Equações 3.25 e 3.26 a seguir.
pH s = ( pK 2 − pK s ) + pCa + pAlc

( LSI ) = pH − pHs

Equação 3.25
Equação 3.26

Nestas equações, pHs indica o pH de saturação, ou seja, o pH no qual uma água
com uma dada concentração de cálcio e alcalinidade está em equilíbrio com o
carbonato de cálcio. As constantes k2 e ks representam, respectivamente, a segunda

68

constante de dissociação e o produto de solubilidade do CaCO3, sendo estes função
da temperatura e podendo ser obtidos a partir de constantes termodinâmicas
conhecidas.
Analiticamente o valor do pHs pode ser obtido de maneira prática através da
Equação 3.27, conforme descreve Aqua Ambiente (2009):
pH s = 9,3 + A + B − C − D

Equação 3.27

Sendo A, B, C e D dependentes respectivamente do teor de sólidos totais
dissolvidos, da temperatura, do teor de cálcio e da alcalinidade total da água de
refrigeração.
Onde:
A=

Log (SDT − 1)
10

(

Equação 3.28

)

B = 13,12 × Log o C + 273 + 34,55

(

C = Log Ca 2+ comoCaCO3 + 273

)

Equação 3.29
Equação 3.30

Os valores de pHs também podem ser obtidos graficamente através de cartas
condicionando os valores de pH, Ca2+ (dureza) e alcalinidade, tais como a
apresentada pelo diagrama da Figura 3.15.
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Temperatura
Alcalinidade Total

o

( C)

-1

Dureza de Cálcio, mg CaCO3.L

Valor do pH na saturação (pHs)

Figura 3.15 – Diagrama mostrando os passos para obtenção do valor de pHs
segundo o nomograma de Hoover-Langelier (Fonte: AQUA AMBIENTE, 2009).

De acordo com o resultado encontrado para o LSI, considera-se:
i) Água estabilizada (LSI=0)
j) Água com tendência corrosiva (LSI<0)
k) Água com tendência a formação de incrustações calcárias (LSI>0)
Considera-se que resultados para LSI entre -0,3 e +0,3 como ótimo (AQUA
AMBIENTE, 2009) e valores entre -0,5 e +0,5, como aceitáveis (AQUA AMBIENTE,
2009; FLYNN, 2009).
Langelier propôs que a água fosse distribuída em uma condição de
supersaturação de carbonato de cálcio, de forma que uma camada protetora fosse
formada nas paredes dos dutos (AQUA AMBIENTE, 2009).
No entanto, no cálculo qualitativo do LSI, não foram levados em conta importantes
fatores que influenciam a corrosão, tais como cloretos e sulfatos, oxigênio dissolvido
e velocidade do fluido. Puckorius (1999) menciona que não sendo indicado para
predição da corrosividade da água, o LSI apenas prevê a tendência de forças
termodinâmicas responsáveis pelas incrustações e precipitações de CaCO3. O autor
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também ressalta que na presença de produtos químicos inibidores e promotores de
modificação da estrutura cristalina destes sais, tal índice não apresenta precisão.
Gentil (2007) comenta que o LSI pode ser falho freqüentemente. O autor
exemplifica que duas águas diferentes, sendo uma com baixa dureza, portanto,
corrosiva, e outra com elevada dureza, portanto, incrustante, podem apresentar o
mesmo LSI. Isto fica evidente, pois a corrosão é um fenômeno complexo que pode
ser atribuído a diversos fenômenos físicos que se opõem à formação de camada
incrustante ou a fenômenos eletroquímicos, além de qualquer outro fenômeno que
origina irregularidade no sistema água-material metálico.
De Souza (2007) relata que em estudos conduzidos por outros autores
demonstrou-se não haver correlação da taxa de corrosão com o LSI, reforçando-se
ainda, a função dos precipitados de ferro (FeCO3, diserita) e cálcio (CaCO3) na
formação e manutenção de camadas e inscrustações resistentes à corrosão em
dutos de ferro e aço na distribuição de água com pH inferior a 8,5.

3.5.2.2 Índice de Ryznar (RSI)
Na tentativa de se expandir a utilidade do Índices de Saturação de Langelier, bem
como

obter

um

método

quantitativo

confiável

para

medir

a

tendência

incrustante/corrosiva da água, J. W. Ryznar propôs a utilização do Índice de
Estabilidade de Ryznar (RSI), sendo este também função do pH de saturação de
CaCO3 em água (AQUA AMBIENTE, 2009):
IR = (2 × pH s ) − pH A

Equação 3.30

Onde:
pHs = pH de saturação de CaCO3 na temperatura, alcalinidade da água;
pHA = pH da água de refrigeração.
Utilizando-se este índice, uma água sem tratamento torna-se incrustante em
valores abaixo de 6,0 e começa a apresentar características corrosivas para valores
de Índice de Estabilidade de Ryznar (RSI) acima de 7,0, conforme a Tabela 3.3,
sendo estes válidos para águas com temperaturas compreendidas entre 0 e 60oC.
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Tabela 3.3 – Características do fenômeno em função do Índice de Estabilidade de
Riznar (RSI) (METCALF & EDDY, 2003).
Índice de Riznar (RSI)

Tendência da Água

RSI < 5,5
5,5 < RSI < 6,2

Intensa formação de incrustações
Formação de Incrustações

6,2 < RSI < 6,8

Neutra

6,8 < RSI < 8,5

Água corrosiva

RSI > 8,5

Água muito corrosiva

Modelagens incluindo parâmetros que associem de maneira mais precisa as
precipitações de CaCO3 em águas de resfriamento estão constantemente sendo
propostas. O índice de Puckorius, a ser detalhado a seguir, resultou de estudos
semelhantes.

3.5.2.3 Índice de Puckorius (IP)
Na tentativa de se aprimorar as medidas de predição de estabilidade de águas em
sistemas de resfriamento, Puckorius (1983) criou outro índice conhecido como Índice
de Estabilidade de Puckorius (IP). Sua determinação consiste inicialmente na
determinação dos valores de pH de maneira idêntica aos cálculos feitos para
determinação dos Índices de Langelier e Ryznar. O Índice de Estabilidade de
Puckorius (IP) corresponde a Equação 3.31 a seguir.

IP = 2 × pHs −

( pHeq )

Equação 3.31

Onde o pH eq é calculado pela fórmula:
pHeq = 1,465 × log AT + 4,54

Equação 3.32

Sendo:
AT = alcalinidade total em mg CaCO3.L-1.
De acordo com GENTIL (2007), comparando-se os índices de estabilidade,
verifica-se que:
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- O Índice de Estabilidade de Puckorius (IP) é específico para prever incrustações
em águas de resfriamento e compatível com águas de torre com níveis de pH
maiores que 7,5;
- Os Índices de Saturação de Langelier (LSI) e de Estabilidade de Ryznar (RSI)
devem ser utilizados para prever precipitação de carbonato de cálcio em águas
de abastecimento, como por exemplo, em reposição de torres de refrigeração.
Ainda, de acordo com Hawthorn (2009), o LSI não é aplicável para águas
recirculantes em torres de resfriamento, uma vez que a mesma está sujeita aos
efeitos de concentração, pela evaporação, e ao aumento do pH pela perda de CO2
proveniente de bicarbonatos.

Diferentemente de Hawthorn (2009), informações

disponíveis em Flynn (2009) sugerem o uso do LSI como um indicador no
monitoramento da tendência à precipitação de carbonato de cálcio em sistemas de
resfriamento.
A Tabela 3.4 exemplifica as condições da água de resfriamento referentes a
valores dos três Índices.
Tabela 3.4 – Condições referentes aos Índices de Estabilidade de Langelier (LSI),
Ryznar (RSI) e de Puckorius (IP) (DE SOUZA, 2007).
LSI

RSI / IP

Condição

3,0
2,0

3,0
4,0

Incrustação extremamente severa
Muito severa

1,0

5,0

Severa

0,5

5,5

Moderada

0,0

6,0

Água estável

-0,2

6,5

Sem incrustação. Tendência muito leve para dissolver

-0,5

7,0

Sem incrustação. Tendência leve para dissolver

-1,0

8,0

Sem incrustação. Tendência moderada para dissolver

-2,0

9,0

Sem incrustação. Tendência forte para dissolver

-3,0

10,0

Sem incrustação. Tendência muito forte para dissolver

De acordo com Pereira (2007), o Índice de Puckorius indicado para águas de
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recirculação em sistemas de resfriamento deve encontrar-se em valores entre 6 e 7.
Segundo informações fornecidas pela Flynn (2009), os valores normalmente
considerados como seguros no controle do tratamento químico em águas de
resfriamento abrangem LSI entre -0,5 e +0,5, RSI>6,0 e IP<7,0. A empresa informa
que o condicionamento químico de águas com tendências corrosivas é mais
facilmente alcançado do que para águas com tendências às incrustações.
Segundo Andijani & Turgoose (2004), é importante considerar a taxa de corrosão
do aço carbono em algumas aplicações industriais (e.g. dessalinização, aquecimento
e resfriamento) devido à presença de oxigênio na água. Para prevenir essa corrosão
as indústrias empregam inibidores ou a desaeração, sendo esta última apenas viável
quando empregada em sistemas completamente fechados.
Dependendo do sistema e local, o emprego de produtos químicos em águas de
resfriamento pode introduzir problemas ambientais e interferir na prática do reúso de
efluentes. Na prática do reúso de efluentes, a formação de incrustações de estruvita
(combinação de íons de Mg2+, NH4+ e PO43-) é um dos maiores desafios
operacionais de unidades de tratamento e pós-tratamento (remoção biológica de
nutrientes) (PARSONS & DOYLE, 2004). Segundo os autores, o bombeamento e
aeração da água com presença dos sais assim combinados tem o efeito de remover
o CO2 dissolvido elevando-se assim o pH, favorecendo-se, desta forma, a
precipitação da estruvita em equipamentos e tubulações envolvidos. Incrustações de
estruvita na ordem de 7,6 cm em 5 anos são relatados por Parsons & Doyle (2004).
Os autores observam ainda, que a reação de dissolução é muito lenta. Para
minimização do potencial de precipitação da estruvita, comumente são dosados sais
metálicos de forma a reduzir-se assim a concentração de fósforo em águas
residuárias e de reúso.
Loewanthal et al. (2004) comentam que para prevenir a corrosão em tubulações
de aço, a água deve estar levemente supersaturada em CaCO3. Recomenda-se
também alcalinidade superior a 50 mg.L-1 e concentração de Ca2+ maior de 20 mg.L1

, como forma de garantir uma camada protetora de carbonato. A relação de Larson

(RL), medida que estima a tendência corrosiva da água pela relação entre a soma
dos equivalentes grama por milhão dos íons cloretos e sulfato presentes pelo
equivalente grama por milhão da alcalinidade total expressa como CaCO3, também é
citada como uma ferramenta de controle de processos corrosivos e incrustantes em
sistemas de resfriamento. Gentil (2007) informa que esta relação deve ser mantida
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inferior a 0,1, de forma a minimizar o efeito deletério dos ânions Cl- e SO42-. Há
consenso de que as águas são potencialmente corrosivas quando as concentrações
de Cl- e SO42- excedem 50 mg.L-1. Para concentrações superiores a estas, deve-se
considerar a substituição de tubulações metálicas por concreto ou material plástico,
ou na proteção interna com cimento ou outro material inerte. Outras recomendações
referem-se à velocidade mínima nos dutos de 1 m.s-1 e concentração de oxigênio
dissolvido superior a 4 mg.L-1.
Para o entendimento completo dos fenômenos de incrustação e corrosão e suas
interligações, estudos ainda precisam ser conduzidos, uma vez que tais fenômenos
são altamente dependentes das características dos materiais em contato com a
água, que podem variar espacial e temporalmente.

3.5.3 Corrosão em sistemas de resfriamento

A corrosão é definida segundo Gentil (2007) como sendo a deterioração de um
material, normalmente metálico, por ação química ou eletroquímica com o ambiente
em que interage, associada ou não a esforços mecânicos. O termo corrosão
compreende todas aquelas transformações em que o metal no seu estado livre
passa ao estado combinado, através de reações que podem produzir ou não
depósitos de óxidos em sua superfície.
Os processos corrosivos são responsáveis por grandes prejuízos a sistemas com
águas de resfriamento, seja atacando tubulações e trocadores de calor, ocasionado
a queda da sua eficiência, ou promovendo vazamentos, redução da resistência
mecânica dos materiais, aumento da perda de carga, redução de vazão e da vida útil
dos equipamentos (GENTIL, 2007).
De acordo com Fontana (1987), a corrosão pode ser classificada como química
ou eletroquímica. A corrosão química ocorre na ausência da fase líquida ou acima
do ponto de orvalho do ambiente, sendo que geralmente vapores e gases são os
agentes causadores deste tipo de corrosão. Neste caso, consiste em uma oxidação
direta dos átomos do metal favorecido pela presença de alta temperatura. Quando
de natureza eletroquímica, o fenômeno corrosivo representa uma situação em que
duas ou mais reações diferentes ocorrem simultaneamente e de forma espontânea,
sendo pelo menos uma de natureza anódica e outra catódica. A reação anódica de
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dissolução do metal fornece elétrons à reação catódica, ou de redução. A corrosão
eletroquímica ocorre na presença de fase líquida (sendo o líquido água ou não)
estando ou não associada à presença de vapores e gases em altas temperaturas. A
maioria dos processos de corrosão pertence ao tipo eletroquímico, onde o catodo
(pólo negativo) e o anodo (pólo positivo) estão envolvidos, quando uma corrente de
elétrons flui do anodo para o catodo, acarretando a oxidação do anodo (corrosão).
Para que haja o fluxo de elétrons é necessário que haja um meio de contato entre os
pólos, ou seja, a presença de um eletrólito (neste caso, água) (GENTIL, 2007). Um
metal pode comportar-se ora como um catodo, ora como um anodo, dependendo de
seu potencial eletroquímico e do potencial eletroquímico do outro metal envolvido,
quando estes são medidos a partir de um eletrodo de referência e contra eletrodo
inerte (p.e., Pt).
O controle do processo de corrosão pode ser realizado através do isolamento do
anodo em relação ao catodo, da aplicação de recobrimento sobre o metal de forma a
promover-se a interrupção da corrente iônica, da aplicação de uma corrente elétrica
em sentido oposto àquela responsável pela corrosão ou através da alteração do
eletrólito.
Segundo Ferraz (2007), vários são os processos de corrosão em que os metais
em águas de sistemas de resfriamento estão sujeitos, sendo que as principais
características destes processos envolvem efeitos de dissolução do metal no anodo
e a redução do oxigênio no catodo.
Parâmetros tais como pH, temperatura, velocidade de escoamento e a influência
da ação mecânica do fluxo da água de resfriamento sobre as tubulações e seus
componentes devem ser considerados para a predição de processos corrosivos em
águas. De acordo com Gentil (2007), reações de corrosão são geralmente mais
rápidas em temperaturas elevadas, sendo os gases menos solúveis na medida em
que a temperatura da água aumenta. O autor menciona que a velocidade de
corrosão do aço carbono, em água potável, aumenta cerca de 30% entre 20 e 30 oC.
Entretanto, acima de 80 oC, o efeito inverso é observado, devido à diminuição de
solubilidade do oxigênio nessa temperatura. Águas agressivas, a frio, podem se
tornar incrustantes com o aumento da temperatura, como exemplo, tem-se a
diminuição da solubilidade do CaCO3 com o aquecimento da água.
Fatores mecânicos associados à ação da presença de impurezas (solúveis ou
insolúveis) em águas de resfriamento podem favorecer os processos corrosivos
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envolvidos. A corrosão física pode ocorrer pela ação de abrasão, vibração, erosão,
cavitação ou processos onde se envolva turbulência (GENTIL, 2007).
Como exemplo, podemos citar a combinação da presença de sólidos em
suspensão associados à velocidade de fluxo do sistema. Esta pode propiciar a
corrosão através da ação de fatores físicos e químicos envolvidos, tais como
processos erosivos, cavitação, turbulência e impingimento (FERRAZ, 2007).
Verran et al. (2000) também atribuem como responsáveis pelos processos
corrosivos e pelo grau de adesão de micro-organismos em superfícies de materiais,
a natureza e o grau de rugosidade das superfícies. Gentil (2007), paralelamente,
atribui à velocidade de circulação da água em sistemas de resfriamento como
principal responsável pelos processos de corrosão metálica. Segundo o autor, um
acréscimo na velocidade, em geral, aumenta as taxas de corrosão, uma vez que
camadas de produtos de corrosão aderentes ao material metálico, e que estavam
retardando o processo corrosivo, podem ser removidas. Neste caso, a destruição do
filmes protetores formados pela ação de produtos inibidores de corrosão adicionados
no tratamento da água de resfriamento também pode ocorrer. Além disso, o
incremento da velocidade da água também pode arrastar maior quantidade de
oxigênio para a área catódica, funcionando como agente despolarizante, acelerando,
conseqüentemente, o processo corrosivo. Entretanto, velocidades de escoamento
muito baixas favorecem a deposição de sólidos, aumentando a possibilidade de
corrosão por aeração diferencial. Devido a tais considerações, velocidades críticas
de circulação da água foram estabelecidas, estando estas correlacionadas à
composição da água e à natureza do material metálico. Alguns valores mais
indicados para velocidades de escoamento de águas doces em metais comumente
encontrados em sistemas de resfriamento estão indicados na Tabela 3.5.
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Tabela 3.5 – Valores de velocidade de escoamento indicados para águas em
circulação na presença de diferentes materiais metálicos (Fonte: Adaptado de
GENTIL, 2007).
Materiais Metálicos

Velocidades Favoráveis
(cm.s-1)

Velocidades Limites
(cm.s-1)

Aço Carbono

120

80 -180

Cobre

80

80 – 120

Latão Aimirantado

90

80 -150

Aço Inox – AISI 316

300

250 - 450

Os processos corrosivos em águas de resfriamento envolvem duas formas
básicas de corrosão: generalizada e localizada (GENTIL, 2007). A seguir, esses
processos serão apresentados.

3.5.3.1 TIPOS DE CORROSÃO
3.5.3.1.1 Corrosão generalizada

Segundo Gentil (2007), na corrosão generalizada, também conhecida com
uniforme, a perda de massa ou de espessura do material ocorre segundo um
mecanismo eletroquímico onde há transferência de elétrons de uma área anódica
para uma área catódica de maneira homogênea e constante ao longo de toda a
superfície do metal.
Em águas de sistemas de resfriamento, a corrosão em aço carbono é a mais
encontrada, sendo caracterizada como um fenômeno eletroquímico em que o
surgimento de vários micro-pontos com diferentes potenciais eletroquímicos está
associado a não uniformidade microscópica da superfície do material (GENTIL,
2007).
O mecanismo comumente associado à corrosão em águas de resfriamento
envolve reações de oxi-redução em aço carbono, cujo principal constituinte é o
elemento ferro.
Os elétrons provenientes da região anódica fluem através do metal chegando à
região catódica, onde permitem que a reação catódica ocorra. No lado catódico
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existe o ganho de elétrons (processo de redução) representado pela Equação 3.35.
O ferro em meio aquoso aerado está associado às seguintes reações parciais:
No anodo:
Fe → Fe 2 + + 2e −

Equação 3.34

No catodo:
1
H 2O + O2 + 2e − → 2OH −
2

Equação 3.35

A reação catódica acima ocorre em meio neutro ou levemente alcalino e aerado
(típico da água de resfriamento).

Como resultado global das reações das Equações 3.34 e 3.35, têm-se a equação
a seguir:
1
Fe + H 2O + O2 → Fe 2 + + 2(OH − ) 2
2

Equação 3.36

Em meio aquoso aerado, o íon ferro (II) é oxidado a ferro (III) através da
combinação com os íons hidroxilas, gerando a formação de óxido de ferro (III)
hidratado, de baixa solubilidade, apresentando coloração marrom. Tal processo é
representado pela reação da Equação 3.37.
1
2 Fe 2 + (aq ) + 4OH − (aq ) + O2 (aq ) → Fe2O3 .2 H 2O(s )2
2

Equação 3.37

Segundo Pourbaix (1973), o óxido de ferro (III) tende a assumir a forma cristalina
correspondente ao α-Fe2O3, permeável e de baixa aderência que, ao se dispersar no
meio aquoso confere coloração avermelhada (ferrugem) à água circulante.
Entretanto, na presença de inibidores de corrosão específicos, em concentrações
adequadas e determinado pH, pode conduzir à formação de óxidos de ferro de baixa
permeabilidade, aderentes e protetores como o γ-Fe2O3 (maghemita) (GENTIL,
2007).
De acordo com Rios (2010), um aumento no fluxo de água de resfriamento irá
desfavorecer a manutenção de filmes protetores promovidos pela presença de
produtos de corrosão oriundos de metais em aço carbono. O autor atribui o fato de
que óxidos e hidróxidos de ferro apresentam elevada porosidade e baixa
propriedade protetora.
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Outras possibilidades de reações catódicas em função do meio, passíveis de
serem encontradas em águas de sistemas de resfriamento são:
- Em meio Ácido Aerado
2 H+ + ½ O 2 + 2 e- → H2O

Equação 3.38

- Na presença de íons de metais mais nobres
M+n + n e- → M0

Equação 3.39

A quantidade de metal dissolvido irá variar de acordo com a corrente, ou seja, de
acordo com a massa equivalente do metal menos nobre em relação à do mais
nobre.

3.5.3.1.1.1 Corrosão em Cobre e suas Ligas

Em contato com água de resfriamento, os materiais de cobre e suas ligas sofrem,
da mesma forma que o aço carbono, um processo de corrosão eletroquímica, como
mostram as seguintes reações:
Anodo: Cu → Cu 2+ + 2 e-

Equação 3.40

Catodo: ½ O 2 + H2O + 2 e- → 2 OH-

Equação 3.41

Como conseqüência desse processo, ocorre à formação de óxido cúprico, o qual
é reduzido sobre a superfície metálica a óxido cuproso. Este óxido é estável e
recobre a superfície metálica, protegendo-a da continuidade do processo corrosivo.
Conseqüentemente, a taxa de corrosão não ultrapassa a faixa de 2 a 3 mdd
(mg.dm-2.dia-1) ou 0,32 a 0,49 mpy (milésimo de polegada de penetração por ano)
(GENTIL, 2007). Entretanto, segundo Rios (2010), o aumento do fluxo favorece a
remoção do filme protetor de óxido cuproso, e, conseqüentemente, induz a elevação
das taxas de corrosão em superfícies de cobre.
Gentil (2007) também ressalta que se sobre o metal de cobre há a deposição de
produtos de corrosão de aço carbono gerados em outros pontos do sistema, biofilme
e outros depósitos de quaisquer naturezas, o processo de corrosão por pites sob os
depósitos predomina.
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3.5.3.1.1.2 Corrosão em Aço Inoxidável

A resistência à corrosão apresentada pelo aço inoxidável deve-se a fina película
(cerca de 30 Angstrons) de óxidos (principalmente Cr2O3) que é encontrada sobre a
superfície metálica, devido ao tratamento praticado. A corrosão localizada, sob
depósito, nesse tipo de material, ocorre quando o oxigênio dissolvido na água não
chega até a superfície metálica, ou quando a mesma está submetida a altas
concentrações de íons agressivos como o cloreto, o qual destrói a película protetora.
Outra forma de ataque a esse tipo de material é a corrosão sob tensão fraturante,
que ocorre quando o material é submetido a uma forte tensão e está em contato com
água contendo cloreto, por exemplo (SUZUKI, 1999 e FLYNN, 2009).
Diferentemente do aço carbono e do cobre, o aumento do fluxo de água de
resfriamento em materiais de aço inox favorece a proteção anti-corrosiva a este
metal (RIOS, 2010).

3.5.3.1.2 Corrosão Localizada
Segundo Pereira & Souza (2007), a corrosão localizada é a mais freqüentemente
encontrada em sistemas de resfriamento. Aparece em um mesmo metal devido a
heterogeneidades diversas, decorrentes de decomposição química, textura do
material, tensões internas, dentre outras. As causas determinantes de ação local
são:
- inclusões, segregações, bolhas e trincas;
- estados diferentes de tensões e deformações;
- acabamento superficial da superfície;
- diferença no tamanho e contorno dos grãos;
- tratamentos térmicos diferentes;
- materiais de diferentes épocas de fabricação;
- gradiente de temperatura.
Os tipos de corrosão localizada comumente observados em sistemas de
resfriamento com recirculação de água são: corrosão galvânica, corrosão ativapassiva, corrosão por concentração iônica diferencial, corrosão por aeração
diferencial (sob depósitos), corrosão intergranular (pite), corrosão por diferença de
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temperatura, corrosão erosão/cavitação e a corrosão induzida por microrganismos
(CIM) (GENTIL, 2007).

3.5.3.1.2.1 Corrosão galvânica

Segundo dados de Herro (1993), as condições necessárias para que haja a
corrosão galvânica envolvem a interação eletroquímica corrosiva entre materiais
diferentes que estejam expostos a um fluido condutivo comum e que estejam
fisicamente ligados, permitindo desta forma que a corrente flua de um material para
o outro. Uma vez satisfeitas estas condições, tanto a magnitude da corrosão e a
determinação dos materiais que sofrerão a corrosão (anodo) quanto àquele que será
protegido (catodo) são afetados por diversos fatores ambientais.
De uma forma geral, a corrosão galvânica é aquela que resulta do contato direto
de diferentes metais, ou seja, metais com potenciais de oxi-redução distintos, em
presença de um meio (fluido) condutor comum. A magnitude do potencial depende
dos materiais envolvidos e das características do fluido à que estes estão expostos.
A série de nobreza dos metais (série galvânica), em relação à exposição a um
mesmo meio corrosivo, é determinada experimentalmente em laboratório. Uma série
galvânica elaborada com água do mar para alguns metais freqüentemente utilizados
na indústria encontra-se na Tabela 3.6. Embora elaborada em meio mais salino e em
condições controladas de laboratório, tal série pode ser utilizada para prever a
tendência galvânica e o conseqüente comportamento eletroquímico dos mesmos
metais quando estes se encontram presentes concomitantemente em águas de um
mesmo sistema de resfriamento.
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Tabela 3.6 – Valores de potenciais eletroquímicos em água do mar para alguns
materiais (Adaptado de HERRO, 1993 e FERRAZ, 2007).
POTENCIAL
METAL

ELETROQUÍMICO
(*) (Volts)

Magnésio

- 1,75

Zinco

- 1,10

Alumínio

- 1,01

Ferro Fundido

- 0,68

Aço carbono

- 0,68

Aço Inox 430 (ativo)

- 0,68

Aço Inox 304 (ativo)

- 0,60

Latão amarelo (liga 70% Cu + 30% Ni)

- 0,43

Cobre

- 0,43

Latão almirantado

- 0,36

Aço Inox 430 (passivo)

- 0,29

Aço Inox 304 (passivo)

- 0,15

Monel (liga 70% Ni + 30% Cu)

- 0,15

Aço Inox 316 (passivo)

- 0,12

(*) eletrodo de referência: Ag/AgCl.

3.5.3.1.2.2 Corrosão ativa-passiva

A corrosão ativa-passiva ocorre em materiais formadores de películas protetora,
como no alumínio, cobre, aços inoxidáveis, titânio e outros. A película protetora se
constitui em uma fina camada de produto de corrosão que passiva a superfície
metálica. Se a película for danificada em algum ponto por ação mecânica e,
principalmente pela ação de íons de halogenetos (especialmente cloreto), será
formada uma área ativa (anódica) na presença de uma grande área passiva
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(catódica) com o aparecimento de uma forte pilha, que proporcionará corrosão
localizada (GENTIL, 2007; FLYNN, 2009).

3.5.3.1.2.3 Corrosão por concentração iônica diferencial

Surge sempre que um material metálico é exposto a concentrações diferentes de
seus próprios íons. Ela ocorre porque o eletrodo torna-se mais ativo e decresce a
concentração de seus íons no eletrólito. Segundo Gentil (2007), é muito freqüente
em frestas quando o meio corrosivo é líquido. Neste caso, e segundo o autor, o
interior da fresta recebe pouca movimentação de eletrólito, tendendo a ficar mais
concentrada em íons de metal (área catódica), enquanto que a parte externa da
fresta fica menos concentrada (área anódica) com conseqüente corrosão das bordas
das frestas.

3.5.3.1.2.4 Corrosão por aeração diferencial

De acordo com Gentil (2007), é formada por concentrações diferentes do teor de
oxigênio. Da mesma forma que a corrosão por concentração iônica diferencial, esta
também ocorre com freqüência em frestas. Apenas as áreas anódicas e catódicas
são invertidas em relação aquela. Assim o interior da fresta, devido à maior
dificuldade de renovação do eletrólito, tende a ser menos concentrado em oxigênio
(menos aerado), logo, a área anódica. Por sua vez, a parte externa da fresta, onde o
eletrólito é renovado com facilidade, tende a ser mais concentrada a renovação de
oxigênio (mais aerada), logo, a área catódica. O desgaste se processara no interior
da fresta.
Segundo Gentil (2007), a corrosão por aeração diferencial ocorre quando regiões
de uma mesma superfície metálica estão submetidas a diferentes concentrações de
oxigênio dissolvido, em presença do meio corrosivo. Assim, a região metálica sob
um depósito poroso está em contato com uma concentração de oxigênio menor que
a concentração na região externa ao depósito. A presença de eletrólitos dissolvidos
no meio aquoso em contato com áreas de diferentes concentrações de oxigênio
originam uma pilha de aeração diferencial, situando-se a área anódica na região sob
depósito, onde a corrosão localizada do metal ocorre (região de menor concentração
de oxigênio).
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3.5.3.1.2.5 Corrosão intergranular

Outra forma de corrosão localizada merecedora de atenção é a corrosão
intergranular. Com ataque localizado no contorno do grão metálico em aços
inoxidáveis comuns, a corrosão intergranular tem como o seu principal precursor a
presença do íon cloreto no meio aquoso. Segundo Gentil (2007), a elevada
concentração deste íon em solução, em contato com aço inox, promove a corrosão
acelerada na forma de “pitting” (corrosão localizada em forma de finos e profundos
furos). Entre as ações utilizadas para o controle da corrosão por pites encontram-se:
- Manutenção da água de resfriamento uniformemente aerada;
- Remoção de imperfeições sobre a superfície do metal;
- Pré-passivação da superfície metálica, de forma a promover uma boa proteção de
filme protetor;
- Uso de inibidores anódicos, garantindo assim a manutenção da película protetora;
- Manutenção da concentração de íons cloreto e outros íons agressivos em níveis
baixos e recomendáveis;
- Boa seleção do material (aço inox com maior percentual de metais nobres).

3.5.3.1.2.6 Corrosão por diferença de temperatura

São constituídas de mesmo material metálico e estão imersas em eletrólitos de
mesma composição, porém em temperaturas diferentes. O aumento da temperatura
acelera as reações eletroquímicas e a velocidade difusão, fazendo com que o
processo corrosivo aconteça de forma mais acelerada. Segundo Castelló (2009), ao
aumentar-se a temperatura da água, aumenta-se exponencialmente os processos
de corrosão e incrustação no circuito de resfriamento. Entretanto, a elevação da
temperatura não só pode acelerar o processo corrosivo, mas também diminuí-lo.
Esta redução ocorre quando a elevação da temperatura ocasiona a eliminação de
gases dissolvidos. Se a elevação da temperatura influenciar a formação das
películas protetoras sobre os metais, alterando propriedades como porosidade,
volatilidade e plasticidade, podem ocorrer variação na velocidade de corrosão.
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3.5.3.1.2.7 Corrosão erosão-cavitação

Este tipo de corrosão se dá principalmente em ligas formadoras de filmes, tais
como as de cobre que são freqüentemente encontradas em sistemas de refrigeração
de água. São produzidas quando a água circula em alta velocidade pelas
tubulações. A erosão se deve a turbulências passíveis de serem produzidas pela
circulação da água em um sistema, associado a presença de sólidos que podem
estar sendo carreados pelo circuito. Desta forma, se promove a destruição da
camada protetora natural (ou induzida por produtos químicos passivadores) presente
nas tubulações, favorecendo o processo corrosivo (CASTELLÓ, 2009).
Em trocadores de calor, a extremidade dos tubos é afetada de forma efetiva até
as primeiras polegadas da tubulação devido ao fluxo turbulento. Este tipo de
corrosão é conhecido como impingimento.
A corrosão cavitação é um tipo particular de corrosão erosão associada
principalmente a sistemas que utilizam bombas centrífugas. O fenômeno, que ocorre
na tubulação de sucção de bombas centrífugas não afogadas, é propiciado quando
a bomba de recirculação de água de resfriamento entra em operação e a pressão
dentro da tubulação de sucção cai a níveis iguais ou abaixo da pressão de vapor do
líquido bombeado. Promove-se assim a formação de bolhas de gás que entram em
colapso junto às paredes do impelidor da bomba, destruindo-se e recompondo-se
sucessivamente a camada de óxido protetora do equipamento. Este efeito sucessivo
resulta em graves danos ao equipamento, tais como profundos sulcos além da
superfície metálica apresentar-se de forma esponjosa (GENTIL, 2007).
A cavitação é produzida quando um fluido, neste caso a água de resfriamento,
circula a uma grande velocidade por uma tubulação, de tal forma a promover a
separação entre o fluido e a parede da tubulação. Esta zona é preenchida por gás
dissolvido em água em forma de bolhas, e por estar submetida a altas pressões,
pode produzir uma corrosão heterogênea com formação de sulcos no metal.
(GENTIL, 2007)
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3.5.3.1.2.8 Corrosão eletroquímica associada ao sulfeto de hidrogênio

Dentre os mecanismos descritos na literatura para geração do H2S nos campos
de petróleo e gás natural destacam-se o mecanismo bacteriano, o termoquímico
associado à oxidação de hidrocarbonetos e o termoquímico relativo ao
craqueamento térmico de matéria orgânica rica em compostos orgânicos sulfetados.
Os mecanismos de geração de H2S necessitam de uma fonte de enxofre, tais como:
sulfato solúvel (SO42–), sulfato de sódio (Na2SO4) ou sulfato de cálcio (CaSO4); um
mediador como as bactérias ou as elevadas temperaturas de sub-superfície e um
agente catalisador cuja presença implicará na velocidade da reação de oxi-redução
(MAINIER, 2007).
No caso das bactérias redutoras de sulfato (BRS), outros parâmetros como pH,
teor de matéria orgânica, salinidade (cloreto de sódio), temperatura e ausência de
oxigênio são fundamentais no desenvolvimento do processo de geração de H2S,
conforme mostra a reação a seguir:
BRS

2CH 2O + SO4

2−

→ H 2 S ↑ +2 HCO3

Equação XXXX

(matéria orgânica)

Segundo Manier e colaboradores (2007), a principal fonte de sulfeto de hidrogênio
ocorre durante a purificação do gás natural e dos produtos gasosos de uma refinaria
de petróleo, onde o H2S é recuperado como uma substância originária desses
gases.
A corrosão eletroquímica associada ao sulfeto de hidrogênio trata-se de um
processo espontâneo, passível de ocorrer quando o metal ou liga está em contato
com um eletrólito, onde acontecem, simultaneamente, as reações anódicas e
catódicas. A transferência dos elétrons da região anódica para a catódica é feita por
meio de um condutor metálico, e uma difusão de anions e cátions na solução
promove o fechamento do circuito elétrico. A intensidade do processo de corrosão é
avaliada pelo número de cargas de íons que se descarregam no catodo ou, então,
pelo número de elétrons que migram do anodo para o catodo.
Neste caso, o eletrólito é uma solução de sulfeto de hidrogênio em água,
dissociando-se segundo as reações:
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H 2 S ( g ) → H 2 S (aq )
H 2 S (aq ) → H + + HS −

k1 = 9,1 x 10-8

Equação (A)

HS − → H + + S 2 −

k2 = 1,2 x 10-15

Equação (B)

Com base nas constantes de dissociação que mostra a fração molar das espécies
químicas: H2S (aq), HS− (sulfeto ácido) e S2– (sulfeto) em função do pH, verifica-se,
que a probabilidade do acontecimento da reação de dissociação (A) é muitas vezes
maior (cerca de 108) do que a reação (B), significando, a pouca probabilidade da
existência de íons S2– (sulfeto) em pH ácido, no entanto, a fração HS¯ (sulfeto ácido)
ocupa uma faixa de pH entre 4,5 a 12.
A corrosão eletroquímica associada ao sulfeto de hidrogênio pode ser classificada
em: corrosão por pite em presença de H2S, corrosão grafítica em ferro fundido na
presença de H2S, corrosão microbiológica por ação das bactérias redutoras de
sulfato, corrosão sob tensão e corrosão sob fadiga.

• Corrosão por pite em presença de H2S
Esta forma de corrosão eletroquímica, geralmente, ocorre em pontos ou em
pequenas regiões localizadas na superfície metálica, formando pequenas cavidades
angulosas e com profundidade maior que seu diâmetro. Ocorre em metais ou ligas
metálicas que se passivam ou que formam películas de produtos de corrosão sobre
a superfície metálica. A célula eletroquímica do tipo localizada se inicia com
pequenas áreas anódicas e grandes áreas catódicas, constituindo assim, um
sistema que permite e/ou favorece localmente a penetração vertical do material. O
aspecto da corrosão por pite pode ser observado na Figura 3.16.
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Figura 3.16 – Aspecto de corrosão por pite (Fonte: MAINIER, 2007).

Pode-se afirmar, que quanto menor o pH maior será a probabilidade desse
acontecimento.
De acordo com Fofano (2010), algumas correntes de hidrocarbonetos em
refinarias apresentam níveis bastante elevados de H2S. Tais correntes são
resfriadas em trocadores de calor que utilizam água de resfriamento de sistemas
semi-abertos como fluido refrigerante. Apesar de estes fluidos trocarem calor de
forma indireta com a água de resfriamento, ou seja, circularem em seções de
circuitos distintos, sendo mantidos isolados, é comum a ocorrência de vazamentos
provocando a mistura destes fluidos. Na maioria dos circuitos, a pressão do sistema
de resfriamento é inferior à do fluido resfriado, induzindo a contaminação da água
pelo hidrocarboneto. Como conseqüência do descontrole no sistema, elevados
níveis de corrosão são atingidos, sendo estes insustentáveis para os projetos
convencionais de trocadores de calor de refinarias. A contaminação torna-se
generalizada a partir do momento em que a água retorna da torre de resfriamento,
propagando o problema para todos os equipamentos que fazem parte do sistema.
A promoção de processos de corrosão pela presença de H2S gás em água de
resfriamento, excetuando-se o H2S produzido metabolicamente, se dá de duas
formas (FOFANO, 2010):
- Pela redução do pH da água, gerando condições ao aparecimento do hidrogênio
através das reações:
H 2 S → 2 H + + 2 HS −

Equação 3.42
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Fe → Fe 2 + 2e −

Equação 3.43

2 HS − + Fe2 + + 2e − → Fex S y + S 2 − + 2 H 0

Equação 3.44

H 0 → H2

Equação 3.45

Em valores de baixo pH, a camada de sulfeto de ferro sofre dissolução,
favorecendo a exposição do material novamente ao ataque. Segundo o autor, tal
ataque se dá de forma mais intensa em regiões sob depósitos (tubérculos), em
decorrência da aeração diferencial, conduzindo a taxas de corrosão pontuais e,
portanto, graves, da ordem de 20 mpy.
- Pela geração de camada estável de sulfeto de ferro em pHs mais elevados nas
proximidades das regiões com pite. Segundo Mainier e colaboradores (2007), o
aumento da concentração dos íons OH¯ promovem a alcalinização da reação:
HS − + OH − → H 2O + S 2 −

Equação FFFFF

As concentrações de [Fe2+] e [S2] produzidas na solução atingem o valor do
produto de solubilidade e, por conseguinte formam o sulfeto ferroso com base na
reação:
Fe 2 + + S 2 − → FeS

Equação GGGG

A corrosão galvânica pode ocorrer neste caso, uma vez que o FeS é catódico em
relação ao ferro. Neste caso e de forma geral, as taxas de corrosão são desprezíveis
apresentando o aço carbono excelente desempenho nestas condições.

3.5.3.1.3 Corrosão Microbiológica

A denominação “Corrosão Microbiológica” é comumente empregada para
expressar a participação dos micro-organismos nos fenômenos de corrosão.
A literatura descreve uma grande diversidade de problemas causados por microorganismos em ambientes aquáticos variando estes desde a redução de fluxo em
processos de filtração em membranas, contaminação em reservatórios de óleo e gás
e corrosão em sistemas de resfriamento industrial, entre outros (DANTAS, 1988 e
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GENTIL, 2007). Pesquisas em áreas distintas têm sido motivadas para fins de se
obter um melhor entendimento dos mecanismos de atuação dos micro-organismos
e/ou seu papel de atuação em diferentes cenários.
A atividade e o aumento da população microbiana em sistemas de resfriamento
podem promover a corrosão induzida por micro-organismos (CIM). A presença de
bactérias aderidas à superfície metálica (sésseis) favorece a formação de pilhas
eletroquímicas, promovendo um ataque localizado do metal, sendo esta, portanto, a
forma característica de corrosão microbiana em sistemas de resfriamento (MAINIER,
2007)
Segundo Andrade & Silva (2007), a eficácia dos tratamentos para prevenção da
CIM é, geralmente, medida indiretamente por contagem de bactérias (número mais
provável – NMP), análises de fluido e de resíduos, além de sondas de monitoração
da taxa de corrosão e cupons de corrosão. As sondas de corrosão fornecem dados
da taxa instantânea de corrosão uniforme, sendo possível avaliar em tempo real a
corrosividade do meio, devido à presença de espécies corrosivas. Os cupons de
corrosão fornecem a taxa de corrosão uniforme após um determinado intervalo de
tempo, além de permitir observar a morfologia do ataque corrosivo, sendo que esta
informação só é obtida após a sua retirada. No entanto, são poucas as ferramentas
disponíveis no mercado que permitem avaliar a corrosão localizada, caso a atividade
microbiana seja favorecida.
No caso de processos de corrosão induzidos por micro-organismos (CIM),
Almeida (1999) e Hamilton (2003) enquadram estes em três categorias de processos
corrosivos conhecidos:
- A criação de células de aeração diferencial, resultante do consumo desigual de
oxigênio em zonas localizadas, devido a deposição de colônias microbianas
fortemente aderidas à superfície, o que pode gerar um ambiente anaeróbio em sua
base;
- Produção de um metabólito ácido, podendo ser de caráter inorgânico ou
orgânico, e;
- Interferência nos processos catódicos em ambientes que apresentam ausência
de micro-organismos anaeróbios estritos, como bactérias redutoras de sulfato (BRS)
e o sulfeto resultante de seu metabolismo.
O primeiro caso representa um dos mecanismos de corrosão diretamente
associado a águas de resfriamento e relaciona-se com a formação de tubérculos e
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células oclusas. Nos processos de corrosão microbiológica há uma importante inter
relação entre micro-organismos aeróbios e anaeróbios. Muitos micro-organismos
apresentam uma tendência natural de fixarem-se a superfícies, causando limitação
da concentração de oxigênio nestas áreas e favorecendo o desenvolvimento de
micro-organismos anaeróbios. A diferença de concentração de oxigênio gera uma
diferença de potencial localizada, onde a região menos aerada funciona como anodo
e a mais aerada, como catodo. Em pH neutro, ou próximo a neutralidade, e à
temperatura ambiente, ocorre a oxidação do metal na região anódica sob a massa
biológica, enquanto na região catódica, mais aerada, os elétrons não se combinam
com a água e o oxigênio, formando íons hidroxila. A formação de ferrugem gerando
óxidos (p.e., Fe2O3.H2O) se dá na região intermediária, entre o anodo e o catodo
(GENTIL, 2007). O processo de corrosão ocorre paralelamente ao desenvolvimento
do tubérculo, constituído de produtos de corrosão associados a micro-organismos,
sendo observada a formação de pites embaixo do tubérculo.
Diversas são as teorias propostas para explicar como os micro-organismos
podem atuar nos processos de deterioração de metais. Entretanto, em qualquer uma
delas, os micro-organismos agem como aceleradores da corrosão (GENTIL, 2007).
De acordo com Herro (1993), substâncias produzidas por micro-organismos
podem causar ataques de forma ativa ou passiva, sendo estas função do
mecanismo básico envolvido no processo de corrosão microbiológica. De qualquer
forma, ambos os mecanismos aceleram processos corrosivos pré-existentes ou
estabelecem uma nova forma de perda do metal.
Na corrosão microbiológica ativa, o processo de corrosão é originado pela
interação direta dos micro-organismos com os materiais do meio, gerando novos
produtos químicos de corrosão e/ou favorecendo a aceleração dos processos de
corrosão pré-existentes. A maioria dos casos de corrosão microbiologicamente
induzida (CIM) inclui-se nesta categoria.
Dentre os fatores que influenciam a corrosão eletroquímica, incluem-se o pH,
áreas de contato, temperatura, polarização de eletrodo, fluxo, concentração de
oxigênio e condutividade eletrolítica. Além destes, incluem-se as substâncias
corrosivas tais como ácidos e amônia que podem ser formados a partir de atividade
microbiana (FLYNN, 2009; GENTIL, 2007).
No caso da corrosão microbiológica passiva, os micro-organismos atuam como
um componente inerte sendo a corrosão uma conseqüência indireta da presença
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destes e da geração de seus subprodutos. Neste caso, a biomassa se acumula e,
concentrando-se sob depósitos, mantém-se protegida, podendo assim causar
distúrbios no fluxo, afetar a transferência de calor e ocasionar processos erosivos
(FLYNN, 2009).
Ataques passivos envolvendo corrosão sob depósito em sistemas de resfriamento
tendem a envolver grandes áreas superficiais e, conseqüentemente, contribuem
para uma maior perda de massa de metais. Por outro lado, os ataques passivos
estimulam intensamente a corrosão localizada sendo responsáveis pela maior parte
das corrosões puntiformes, onde ocorre a perfuração do metal (HERRO, 1993;
GENTIL, 2007).

3.5.3.1.3.1 Micro-organismos associados à corrosão

A maioria dos processos corrosivos microbiológicos em sistemas de resfriamento
é oriunda de ataques microbianos ativos. Tais processos podem envolver bactérias
aeróbias ou anaeróbias, e até mesmo bactérias facultativas. O crescimento
bacteriano se dá sob a forma de consórcio, onde uma grande variedade de
organismos co-existem em uma comunidade energeticamente eficiente. Neste
contexto, efeitos sinérgicos são comuns e a dinâmica de formação de biofilme muda
freqüentemente ao longo do tempo. A complexidade das reações microbiológicas
envolvidas em processos de corrosão favorece as inúmeras divergências entre
teorias apresentadas por pesquisadores da área (HERRO, 1993; MAINIER, 2007).
Além de bactérias que produzem exopolímeros, fungos filamentosos e algas,
quatro importantes grupos de bactérias estão relacionadas aos processos de
corrosão em sistemas de resfriamento (HERRO, 1993; ALMEIDA, 1999; MAINIER,
2007 e FLYNN, 2009):
a) Redutoras de sulfato;
b) Produtoras de ácidos;
c) Ferrobactérias;
d) Bactérias Produtoras de EPS;
-Bactérias redutoras de sulfato – Responsáveis por muitas das corrosões

93

localizadas em sistemas com águas de resfriamento, as bactérias redutoras de
sulfatos são anaeróbias, heterotróficas, que podem sobreviver, apesar de não de
forma ativa, em condições aeróbias (HERRO, 1993). Obtém energia para seu
crescimento a partir de reações de oxi-redução de substratos orgânicos em ausência
de oxigênio, tolerando temperaturas de até 80 oC e pH entre 5 e 9. O oxigênio, que
no metabolismo das bactérias aeróbias atua como receptor de elétrons é substituído,
neste caso, pelo sulfato. Os produtos finais de metabolismo são os sulfetos (de ferro
ou hidrogênio) e ácido sulfídrico (MAINIER, 2007 e FLYNN, 2009).
Corrosão associada a estas bactérias tem sido encontrada com freqüência nos
sistemas de refrigeração, nos trocadores e dutos que utilizam água do mar, nos
tanques de petróleo, na recuperação secundária de petróleo, nas unidades de
tratamento de efluentes, nas linhas de incêndio, etc.
Segundo Mainier e colaboradores (2007), um dos mecanismos aceitos é a
formação de um biofilme na superfície metálica por meio de bactérias sésseis que
através da elaboração de polímeros extracelulares envolvem e aglutinam as células
protegendo-as contra as condições adversas do meio corrosivo. Após a fixação
destas bactérias na superfície metálica e o meio corrosivo contendo nutrientes há
conseqüentemente o crescimento e a multiplicação da bactéria. O biofilme vai
crescendo e outros microorganismos como fungos e algas podem aderir a este
biofilme. A Figura 3.17, mostra as formas de corrosão microbiológica em tubos de
aço-carbono provocada por bactéria redutora de sulfato em condições anaeróbicas.
As condições do desenvolvimento deste processo são fixadas nas seguintes
condições (MAINIER et al., 2007):
• a ausência de oxigênio no meio reacional facilita o desenvolvimento de bactérias
redutoras de sulfato;
• a temperatura na ordem de 30 a 40°C promove o cre scimento do processo
microbiológico;
• teores acima de 100 mg/L de sulfato solúvel podem ser considerados como
fonte de enxofre necessária ao processo;
• o pH na faixa de 5,5 a 8,5 promove o desenvolvimento do processo corrosivo,
embora, o valor ideal do pH seja de 7,2. Porém, em pH superior a 11 não há
desenvolvimento do processo microbiológico;
• a presença de nutrientes, matéria orgânica e cloretos solúveis aumentam a
probabilidade do desenvolvimento microbiológico.
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Figura 3.17 – Aspecto de corrosão microbiológica em aço-carbono (Fonte: Mainier
et al., 2007).
Apesar de discordâncias quanto à forma em que as bactérias redutoras de sulfato
promovem a corrosão, um dos mecanismos propostos por pesquisadores sugere
que as bactérias ocasionam a despolarização catódica pela remoção do hidrogênio
das regiões catódicas. Neste processo, sulfatos inorgânicos são reduzidos a sulfitos
na presença de hidrogênio. Segundo Herro (1993) e Mainier (2007), a ação
corrosiva ocorre mais rapidamente na superfície metálica, provavelmente pela
presença do hidrogênio adsorvido ali presente.
De acordo com HERRO (1993), as principais reações envolvidas no processo de
corrosão em aço carbono são:
- Anodo:
4 Fe0 → 4 Fe 2 + + 8e −

Equação 3.46

- Dissociação da água:
8 H 2O → 8 H + + 8OH −

Equação 3.47

- Catodo:
8 H + + 8e − → 8 H

(adsorvido na superfície do metal)

Equação 3.48

- Conversão do sulfato pela bactéria:
8 H + (adsorvido ) + SO4

2−

→ S 2 − + 4 H 2O

Equação 3.49

- Produtos finais de corrosão:
4 Fe 2 + + S 2 − + 6OH − → FeS + 3Fe(OH )2

Equação 3.50
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- Reação global:
4 Fe + SO4

2−

+ 4 H 2O → 3Fe(OH ) 2 + FeS + 2OH −

Equação 3.51

Esta última é a única reação em que as bactérias atuam diretamente no processo
de despolarização catódica.

- Bactérias produtoras de ácidos – Apesar de muitas bactérias serem capazes de
gerar ácidos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, as do gênero Clostridium e
Acidithiobacillus thioxidans são as mais freqüentemente associadas às corrosões
ocasionadas em metais. Segundo Videla & Characklis (1992), a qualidade e
quantidade dos ácidos produzidos dependem do micro-organismo, do meio e do
substrato disponível. As bactérias anaeróbias do gênero Clostridium podem produzir
ácidos orgânicos muito agressivos aos metais, sendo estas encontradas
freqüentemente sobre depósitos, nas proximidades das superfícies metálicas
corroídas, e no interior de tubérculos.

- Acidithiobacillus thioxidans, são micro-organismos aeróbios autotróficos cujo
metabolismo envolve oxi-redução de substâncias minerais oxidáveis, sendo estas,
compostos de enxofre: sulfossulfatos, sulfetos e enxofre elementar, obtendo assim
energia (ALMEIDA, 1999; FLYNN, 2009). A relação simbiótica dá-se pela oxidação
do sulfito a sulfato, pelas Acidithiobacillus thioxidans, enquanto as sulfato redutoras
convertem o sulfato a sulfito. Segundo informações da Flynn (2009), as bactérias do
gênero Acidithiobacillus thioxidans são mesofílicas sendo que seu crescimento ótimo
situa-se entre 25 e 30º C, em valores de pH neutro e ligeiramente ou fortemente
ácido. Ainda não se sabe qual a extensão da atuação da Acidithiobacillus thioxidans
s nos processos de corrosão no interior de tubérculos. Acredita-se que sua
participação neste processo seja indireta, através do favorecimento da atuação local
da atividade das bactérias sulfato redutoras.

- Bactérias precipitantes de ferro ou ferrobactérias – Inúmeros autores citam
diversos gêneros de bactérias associadas à corrosão ao ferro, tais como Gallionella,
Sphaerotilus, Leptothrix, Clorothrix e Crenothrix. Apesar de algumas oxidarem
manganês e outros metais, as mais conhecidas são as ferrobactérias, micro-
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organismos aeróbios autotróficos ou microaerófilos autotróficos cujo metabolismo
efetua oxidação de composto de ferro, oxidando íon ferroso à férrico, e gerando
precipitados de hidróxido de ferro sobre superfícies metálicas. Os produtos finais do
metabolismo são, principalmente, hidróxido férrico e sulfato férrico. As várias
espécies das diversas famílias são, em geral, mesofílicas e desenvolvem-se, de
acordo com a espécie em valores de pH alcalino a ácido (HERRO, 1993; FLYNN,
2009).
A precipitação dos produtos de metabolismo origina a formação de excrescências,
conhecidas como tubérculos, os quais formam pilhas de aeração diferencial.
Bactérias do gênero Gallionella, em particular, têm sido associadas com a
acumulação de óxidos de ferro em tubérculos, apesar de cerca de 90% da massa
seca de depósitos ser atribuída a hidróxidos de ferro, e evidências de quantidades
de depósitos representativas causadas pela Gallionellla em tubérculos, ainda serem
escassas (HERRO, 1993). O autor ressalta, entretanto, que depósitos associados à
presença da Gallionella são insignificantes comparados àqueles associados aos
produtos de corrosão observados na ausência de tal bactéria.

- Bactérias produtoras de EPS – Apesar da maioria das bactérias envolvidas na
formação de biofilmes são aeróbias, algumas, entretanto, como as do gênero
Pseudomonas, são facultativas e podem desenvolver-se em ambientes com
concentrações reduzidas de oxigênio dissolvido. Segundo GENTIL (2007) e
MAINIER (2007), os biofilmes, compostos por uma mistura de produtos de excreção
extracelular, bactérias, gases, lama, água e detritos, podem contribuir nos processos
de corrosão bacteriana, seja de forma ativa ou passiva. No primeiro caso, bactérias
aeróbias consomem o oxigênio, contribuindo para a formação de células de aeração
diferencial. Na medida em que a camada do biofilme aumenta, o ataque passivo se
dá pelo favorecimento das condições da formação de células de aeração diferencial.

- Pseudomonas aeruginosa - De acordo com Freitas & Barth (2004), são bactérias
Gram-negativas, em formato de bastonetes, aeróbias estritas e que crescem a uma
temperatura ótima de 35o - 37oC. Produzem pigmentos (piocianina e flurosceína)
solúveis que fluorescem quando iluminados por luz ultravioleta e podem sintetizar
uma grande variedade de enzimas diferentes que contribuem significativamente para
a decomposição de substâncias químicas.
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Sendo de grande interesse médico–hospitalar, as Pseudomonas aeruginosa
apresentam extrema versatilidade e poder de adaptação e resistência a vários
ambientes e antibióticos. São bactérias patogênicas oportunistas e causadoras de
infecções graves, além de serem comumente encontrados em águas, solos, plantas,
dejetos, entre outros ambientes.
Segundo Hirata & Mancini Filho (2002), tanto a bactéria Pseudomonas aeruginosa
quanto os representantes do grupo coliforme, são considerados agentes de risco
biológico 2, isto é, são capazes de causar doenças em seres humanos e animais
apesar de geralmente não apresentarem perigo sério a manipuladores e ao
ambiente.
Frederick et al. (2001) e Wagner et al. (2002) citam que o peróxido de hidrogênio
pode ser decomposto em oxigênio e água quando na presença de organismos
catalase positivos, inativando a ação do biocida oxidante. Além disso, estudos
conduzidos por Elkins et al. (1999) demonstraram que Pseudomonas aeruginosa,
quando exposta à concentrações intermitentes ou de choque de peróxido de
hidrogênio, promove a geração da catalase (subproduto metabólico), sendo esta
enzima associada tanto ao aumento da resistência de bactérias planctônicas quanto
de bactérias sésseis presentes no meio, apesar de sua atividade ser bem menor no
biofilme do que sobre as planctônicas (FREDERICK et al., 2001).

Bactérias nitrificantes, principalmente aeróbias, são capazes de oxidar a
amônia (NH3) a nitrato (NO3-), sendo as mais conhecidas as Nitrossomonas e
Nitrobacter. Segundo HERRO (1993), uma queda brusca e transiente no pH e na
concentração de oxigênio dissolvido podem estar associadas à presença de
bactérias nitrificantes em águas de resfriamento. Apesar disso, o autor menciona
que os efeitos na corrosão são geralmente baixos. Vazamentos de amônia em
águas de resfriamento estimulam o crescimento de Nitrossomonas, estando plantas
de amônia freqüentemente associadas à presença de tal bactéria.
Em águas de resfriamento, cada espécie de bactéria presente atua no processo
corrosivo seja por ação de célula eletroquímica no anodo e/ou catodo. Porém,
Almeida (1999) e Flynn (2009) ressaltam que, devido à grande complexidade dos
processos envolvendo reações microbiológicas específicas, associados aos fatores
que influenciam diretamente a corrosão (pH, temperatura, COD, N, tratamentos
químicos, entre outros), ainda não há consenso na literatura sobre os mecanismos
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da CIM.

- Algas - Algumas algas produzem mantas fibrosas e densas em áreas dos sistemas
de água de resfriamento que recebem incidência solar, que favorecem os processos
de corrosão passiva pelo estabelecimento de células de concentração diferencial.
Sobre tais mantas podem ocorrer processos corrosivos, tanto pelo desenvolvimento
de organismos anaeróbios, quanto pela elevada concentração de oxigênio gerada
como conseqüência do crescimento vigoroso de algas, que por vezes gera regiões
onde o oxigênio dissolvido encontra-se acima da concentração de saturação para a
temperatura e pressão da água na saída da torre (HERRO, 1993; FLYNN, 2009).

3.5.3.2 Métodos de Monitoração da Corrosão
Sendo o monitoração a principal parte de qualquer programa de controle de
corrosão, é a partir dela que se toma conhecimento das variáveis operacionais e
suas conseqüências na integridade dos equipamentos envolvidos em um sistema de
resfriamento, assim como é dela também a origem de toda ação corretiva dos
processos corrosivos.
No passado, acreditava-se que para o monitoramento ideal da água de um
sistema de resfriamento bastava-se realizarem-se:
· Análises físico-químicas das águas recirculantes e de reposição;
· Cálculo de índices de estabilidade e ciclos de concentração;
· Análises de material depositado ou incrustado em equipamentos, para fins de
verificação da composição mais provável.
Atualmente, entende-se que estas são ferramentas úteis de acompanhamento,
porém insuficientes para avaliação do estado real do circuito em contato com a água
recirculante, devendo-se então utilizar-se de técnicas mais específicos para a
avaliação e monitoramento da corrosão.
Na monitoração, estuda-se a tendência à corrosão. O conhecimento das
limitações de cada técnica de monitoramento é fundamental, pois nenhuma é
totalmente completa, nem fornece todas as informações requeridas. Sendo assim, e
de acordo com Jambo (2008), é aconselhável o uso de mais de uma técnica de
monitoração, uma vez que muitas se completam do ponto de vista das informações
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fornecidas.
Independentemente da técnica de monitoração, a associação de tendências de
processos corrosivos com parâmetros operacionais de plantas industriais vem a
auxiliar na avaliação correta das taxas de corrosão obtidas.
Gentil (2007) comenta que formas distintas de corrosão influenciada por microorganismos (CIM) podem ser diagnosticadas através de análises morfológicas de
depósitos, composição e distribuição de produtos de corrosão e de depósitos,
análises biológicas e avaliação das condições ambientais. Como exemplo, Herro
(1993) cita que a presença de um lodo gelatinoso na superfície de tubos de
trocadores de calor pode estar associada à presença de Clostridum spp, encontrada
em elevada concentração dentro de tubérculos de ferro, e geralmente presente onde
bactérias redutoras de sulfato também são identificadas. Contagem bacteriana da
ordem de 107 UFC.cm-2 nesta fase é geralmente encontrada (Figura 3.18, Figura
3.19 e Figura 3.20).

Figura 3.18 – Tubulação de trocador de calor em aço carbono cuja corrosão
generalizada foi causada pela presença de bactéria redutora de sulfato sobre
depósito de tubérculos de ferro (Fonte: HERRO, 1993).
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Figura 3.19 - Camada gelatinosa de lodo biológico em tubulações de trocador de
calor (Fonte: HERRO, 1993).

Figura 3.20 - Corrosão generalizada em superfície de aço carbono após remoção de
camada de lodo biológico (Fonte: HERRO, 1993).
A Tabela 3.7 informa os resultados de análises microbiológicas típicas
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encontradas em camada tubercular formada em sistema de água de resfriamento,
apresentando elevada concentração de Clostridium.

Tabela 3.7 – Resultados típicos de análises microbiológicas realizadas em material
tubercular apresentando camada com concentrações elevadas de Clostridium
removido de sistema de resfriamento (Fonte: Adaptado de HERRO, 1993).
Contagem microbiológica
Micro-organismos

(UFC.cm-2)
(Camada de lodo)

Bactérias aeróbicas totais
Pseudomonas
Bactérias anaeróbicas totais

1,3 x 106
1,5 x 105
2,4 x 104

Redutoras de sulfato

2,2 x 104

Clostridium

2,2 x 103

Fungos totais

< 102

Organismos depositores de ferro

Ausência

Algas

Ausência

Outros organismos

Ausência

3.5.3.2.1 – Métodos Analíticos
Os métodos analíticos se baseiam na medição de íons ou substâncias que de
alguma forma estão associadas à corrosão. Estas medições são, na maioria das
vezes, feitas em laboratório através de amostras coletadas na unidade industrial.
Entretanto, alguns métodos são facilmente adaptados ao campo, como exemplo:
Medidas de concentração de íons – Na maior parte das vezes, estes íons são
metálicos, tais como Fez+, Cuz+, etc, sendo que as concentrações de tais íons são
as indicadoras da severidade do processo corrosivo e, até mesmo em alguns
casos, da taxa de corrosão;
Medidas de pH – A medição de pH é um método relativamente barato utilizado
na avaliação do processo corrosivo. Por ser facilmente realizado em campo, em
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alguns casos pode ser extremamente útil;
Medidas de O2 – Em alguns casos, este método, que possui basicamente as
mesmas limitações da medição de pH, pode ser útil quando o processo corrosivo
é controlado, como por exemplo, por atividade microbiana;
Medidas de atividade microbiológica – A participação da ação biológica nos
processos corrosivos pode ser bem maior do que se imagina. Em sistemas de
água de resfriamento, a ação corrosiva por bactérias é, na maioria das vezes, a
principal causa de danos. A maneira tradicional de controle bacteriano nestes
sistemas é através da adição de biocidas à água de resfriamento que, assim
como o cloro, também podem ser extremamente corrosivos. O avaliação da
densidade e atividade microbiana em superfícies é recomendada, uma vez que
permitem o controle da população bacteriana simultaneamente com o uso
otimizado dos biocidas.

3.5.3.2.2 – Métodos de ensaios não destrutivos
Os ensaios não destrutivos também podem ser um valioso método de
monitoração da corrosão, uma vez que podem indicar a perda de massa de material
ou outros danos oriundos do processo corrosivo. Como exemplos destes métodos, a
Petrobras (2005) cita:
- Ultra-som
- Correntes parasitas
-Radiografia
-Partículas Magnéticas
-Termografia
Muitos destes ensaios permitem o fornecimento de taxas de corrosão de forma
instantânea, possibilitando o controle on-line das taxas de corrosão.
Entretanto, estes não serão detalhados aqui, uma vez que não fizeram parte
deste tema de estudo.

3.5.3.2.3 Técnicas de monitoração da corrosão
As técnicas de monitoração da corrosão são, geralmente, classificadas em
métodos eletroquímicos e métodos não eletroquímicos. Outras formas de
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monitoração da corrosão envolvem métodos indiretos, através dos quais se estima
ou controla-se a corrosão por meio de parâmetros operacionais.
O método da perda de massa é sem dúvida o método não eletroquímico mais
tradicional, sendo amplamente utilizado pelas empresas tratadoras de águas de
resfriamento.

Os

métodos

eletroquímicos

mais

comumente

empregados

basicamente se dividem em curvas de polarização anódica e impedância
eletroquímica.
Alguns dos métodos utilizados na monitoração de sistemas de resfriamento serão
mais detalhados a seguir.

3.5.3.2.3.1 – Eletroquímicos
Tais métodos baseiam-se em medidas eletroquímicas tomadas diretamente no
fluido do processo e, segundo Jambo & Fófano (2008), podem ser:
a) Medições de potencial – realizadas por voltímetros e eletrodos de referência, com
o intuito de se verificar o potencial do eletrodo do metal no meio;
b) Extrapolação das retas de Tafel – com o uso das técnicas de polarização anódica
e catódica, pode-se desenvolver um método gráfico que permite o cálculo da taxa
de corrosão;
c) Resistência de polarização linear – derivada da extrapolação de Tafel permitindo
a sua utilização direta em plantas de processo;
d) Amperometria de resistência nula – consiste na utilização de amperímetros de
alta impedância de entrada, o que permite avaliar em tempo real as correntes
envolvidas no processo corrosivo;
e) Impedância eletroquímica - consiste em provocar uma perturbação em uma
amostra, através da aplicação de uma pequena variação de corrente ou potencial
em torno de um determinado valor. Muito utilizado no estudo de inibidores de
corrosão;
f) Análise harmônica – consiste na variação cíclica de potencial, sendo muito pouco
utilizada atualmente;
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g) Ruído eletroquímico – baseia-se na interpretação das variações espontâneas, de
pequena amplitude, de corrente ou potencial ao longo do tempo. Tal técnica
utiliza os mesmos equipamentos utilizados na amperometria de resistência nula e
presta-se à monitoração da corrosão em tempo real;
h) Medidas de permeação de hidrogênio – são utilizadas em meios cujo ataque se
dá basicamente por reações de redução de hidrogênio. Podem ser volumétricos,
com o uso de colunas manométricas ou manômetros, ou eletrônicos.

3.5.3.2.3.2 – Não eletroquímicos
Os métodos corrosionais não eletroquímicos baseiam-se na perda de massa de
espécimes propriamente projetadas, que podem indicar diretamente ou não, a taxa
de corrosão do sistema em estudo (JAMBO & FÓFANO, 2008). Como exemplo,
temos:
•

Cupons de prova – são constituídos de amostras de material idêntico
ao que cuja taxa de corrosão se quer verificar. Estes são instalados no
meio corrosivo e, após algum tempo, são medidos e pesados. Esta
técnica é à base da medição por perda de massa;

•

Sensores de resistência elétrica – tal técnica consiste na medição da
variação da resistência de uma amostra devido à sua perda de
espessura por corrosão;

•

Sentinelas – consiste em pequenos furos que deixam passar, de
maneira controlada e segura, fluidos e/ou produtos quando a taxa de
corrosão atinge certa magnitude. Outro tipo de sentinela consiste na
composição de fios ligados por ohmímetros que acusam circuito aberto
quando a corrosão o consome.

Perda de massa
Em virtude da sua disponibilidade, baixo custo e facilidade de avaliação visual, o
emprego de corpos de prova (ou cupons de prova), confeccionados com os mesmos
metais predominantes no circuito de resfriamento, é o recurso mais comum na
avaliação da corrosão em sistemas de resfriamento (DANTAS, 1988).
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Opiniões divergentes com relação à eficiência de utilização desse método é tema
de discussão entre técnicos da área; enquanto uns afirmam que seus resultados são
extremamente limitados, outros consideram esse método sensível, embora limitado
(ADDOR, 2010).
Segundo Bianchi et al. (1988), os corpos de prova refletem corrosão cumulativa e,
dessa forma, devem ser empregados. Ocorrências relacionadas a acontecimentos
diários que interferem na velocidade de corrosão não são avaliadas corretamente
pelo corpo de prova. Para esse propósito, o uso de sondas corrosimétricas seria o
mais adequado, pois forneceria dados instantâneos e assim possibilitaria a
disponibilização de informações relevantes para o estabelecimento do modelo de
corrosão instalado.
De acordo com Lazarine (1995), os corpos de prova fornecem indicações
bastante sensíveis referentes ao comportamento dos metais que compõem o
sistema em face ao meio líquido, principalmente ao que se refere à corrosão. De
maneira indireta, pelo acréscimo de massa, também são úteis na avaliação da
formação de depósitos em sua superfície, contudo, como não possuem troca
térmica, são considerados limitados para essa finalidade (MACHADO, 2004).
De acordo com Tanaka et al. (1995), estudos conduzidos para melhor
fundamentar as condições à que corpos de prova deveriam estar submetidos
quando na medição de taxas de corrosão avaliaram a influência da geometria, do
tratamento superficial e da localização dos corpos de prova nos resultados de
corrosividade de águas industriais. Segundo os autores, essa experiência foi
realizada combinando as seguintes variáveis: três seqüências de tratamento
superficial (jateamento abrasivo, desengraxamento e decapagem ácida), duas
geometrias de corpos de prova (100 mm x 15 mm e 50 mm x 30 mm) e duas
localizações diferentes (bacia e árvore de teste com características próprias para
acomodar as diferentes geometrias dos corpos de prova). Através da análise de
variância, chegou-se ao resultado de que a variável de maior efeito na medida de
taxa de corrosão dos corpos de prova seria a sua localização seguida do tratamento
superficial. A variável geometria não mostrou efeito significativo e não foi constatada
nenhuma interação linear significativa entre as variáveis estudadas. Conclui-se,
portanto, que imergir simplesmente cupons de prova em bacia de torres poderá levar
a resultados falsos, que nem sempre correspondem à realidade do sistema.
A maneira mais adequada de se medir a taxa de corrosão, por corpos de prova, é
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através da utilização de cupons em linha em árvore de testes, conforme
especificações da norma ASTM D2688-05. Sua localização é feita numa derivação
da linha de retorno de água para a torre de resfriamento com previsão para inserir de
3 (três) a 6 (seis) cupons (DANTAS, 1988).
A Figura 3.21 ilustra o esquema de montagem de cupons instalados em uma
árvore de teste localizada na linha de retorno de água para a torre de resfriamento,
assim como os pontos onde os corpos de prova ficam afixados aos seus respectivos
suportes.

Saída d`água

“Tê”
Suportes

Joelho

Entrada d`água
Tampão
de
ferro

Válvula globo

Figura 3.21 – Árvore de Teste (Fonte: Adaptado de DANTAS, 1988).

3.5.3.4. Cálculo da Taxa de Corrosão

As taxas de corrosão dos cupons instalados em árvore de teste podem ser
calculadas a partir da Equação 3.42, segundo orientações da Norma ASTM D268805.
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CR =

22,3 × W
d ×a×t

Equação 3.52

Onde:
CR = Taxa de corrosão (milésimos de polegada de penetração por ano, mpy);
W = Perda de massa após limpeza do metal (mg);
d = Densidade do metal (g.cm-3);
a = Área exposta do cupom (pol2);
t = tempo de exposição (dias).

Em geral, os procedimentos utilizados no processo de limpeza dos corpos de
prova (cupons de teste de corrosão) seguem a metodologia descrita em APHA
(2005) e encontram-se descritos de forma resumida no Anexo III.
Uma vez que a qualidade da água de reposição é o principal fator nos processos
de corrosão e/ou incrustação e crescimento microbiológico, em sistemas de
resfriamento definem-se limites para valores de taxas de corrosão a diferentes
metais que estarão sempre associados a um ciclo de operação máximo definido, em
geral, pela concentração do parâmetro mais crítico na água de reposição (PEREIRA,
2007).
Podendo variar de um autor e/ou tratadora de água para outra, ainda não há
consenso na literatura quanto aos valores máximos permitidos para taxas de
corrosão à metais e aos principais parâmetros de controle em águas recirculantes
em torres. Segundo Ludwig (1997) e Machado (2004), valores típicos máximos para
parâmetros normalmente monitorados em água em recirculação em sistemas semiabertos são apresentados na Tabela 3.8.
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Tabela 3.8 – Taxas de corrosão e valores típicos máximos para parâmetros
monitorados em águas de resfriamento (Adaptado de LUDWIG, 1997; MACHADO,
2004, FLYNN, 2009).
Parâmetros

Limites

Taxa de corrosão ao aço carbono

máx. 2,0 mpy

Taxa de corrosão ao cobre

Max. 0,5 mpy

Contagem de Bactérias Heterotróficas

104

Totais (UFC.mL-1)
pH

6,5 a 8,5

Cloretos (mg.L-1 Cl-)

máx. 400 (geral)
máx. 750 (aço galvanizado)
máx. 1500 (aço inox 300)
máx. 4000 (aço inox AISI 316)
> 4000 (bronze siliconizado)

Dureza Total (mg.L-1 CaCO3)

máx. 500

Ferro Total (mg.L-1 Fe)

máx. 2,0

SDT (mg.L-1 NaCl)

máx. 1500

Sílica (mg.L-1 SiO2)

máx. 100

Condutividade (µS.cm-1 )

máx. 3000

Cálcio (mg.L-1 CaCO3)

máx. 800

Sulfatos (mg.L-1 SO42-)

máx. 5000 (geral)
Se Ca > 800 ↔ SO42- < 800

Magnésio (mg.L-1)

máx. 0,1

Sólidos em suspensão (mg.L-1)

máx. 150

Óleos e Graxas (mg.L-1)

máx. 10

Amônia (mg.L-1 NH4+)

máx. 50 ↔ na presença de Cu ou
suas ligas

-1

DBO (mg.L O2)

máx. 25 (principalmente se SS >
25

Sulfetos (mg.L-1)

máx. 1,0

Índice de Saturação de Langelier (LSI)

-0,5 a +0,5

Índice de Saturação de Ryznar (RSI)

<6

Índice de Puckorius (IP)

<7

109

O contínuo e crescente desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento de
águas de torres de resfriamento, estimulados pela busca em excelência na
minimização do consumo de águas na área industrial, tem possibilitado a utilização
de águas recirculantes com concentrações em sais cada vez mais elevados,
ampliando assim vários dos limites de tolerância máximos dos parâmetros de
controle tradicionalmente empregados.

3.5.4 Desenvolvimento microbiológico e biofilmes

3.5.4.1 Biofilmes
Também conhecido como biofouling ou fouling microbiano, o biofilme é citado por
Tanji et al. (2007) como um dos principais problemas em águas de resfriamento,
principalmente por acarretar um aumento da resistência ao escoamento no interior
das tubulações e reduzindo a capacidade de troca térmica em trocadores de calor. O
monitoramento da formação do biofilme no sistema também é necessário para que
se evitem os problemas a ele associados e se possa otimizar a adição de biocidas.
Entretanto, segundo os autores, a detecção da formação de biofilmes em sistemas
de resfriamento é considerada difícil.
Nestes sistemas, os micro-organismos encontram-se presentes tanto na água em
escoamento (organismos planctônicos) quanto aderidos às superfícies do sistema
(organismos sésseis). Em águas de torres de resfriamento, a maioria dos microorganismos encontra-se na forma séssil, sendo estes encontrados em biofilmes
(FLYNN, 2009). Segundo o autor, o biofilme pode apresentar concentrações de
bactérias sésseis entre 10 e 100 vezes maiores que a concentração de bactérias
planctônicas presentes na água da torre de resfriamento.
Em sistemas de águas de resfriamento, bactérias planctônicas são rotineiramente
monitoradas apesar de apresentarem-se como as bactérias minoritárias no meio
(FLYNN, 2009).
Segundo Videla & Characklis (1992) apud Almeida (1999), biofilmes medeiam a
interação entre a superfície do metal e o meio, levando a uma importante
modificação da interação metal/solução. Devido à tendência das bactérias em
colonizarem superfícies onde haja disponibilidade favorável de nutrientes, e estarem
associadas a processos de corrosão microbiologicamente induzida (CIM), a adesão

110

bacteriana tem despertado interesse na área ambiental e industrial.
No biofilme, podem estar presentes matéria orgânica particulada, depósitos
minerais, produtos de corrosão, sedimentos assim como outros micro-organismos,
tais como protozoários, fungos e algas (DANTAS, 1988). Segundo o autor, tais
contaminantes podem originar-se do ar, da água de alimentação do sistema de
resfriamento ou de vazamentos no processo, principalmente àqueles associados a
fluidos de troca térmica.
De acordo com Marshall et al. (1989), Gaylarde (1991), Videla & Characklis
(1992) e Tanji (2007), a colonização microbiana de uma superfície é um processo
seqüencial. Na Figura 3.22 observa-se uma representação esquemática dos
estágios de formação do biofilme (FLYNN, 2009). Quase que imediatamente após o
primeiro contato da água de resfriamento com a tubulação, moléculas orgânicas
agrupadas aderem à superfície do metal (BUSSCHER, 1995 & KIMBERLY, 2004
apud TANJI, 2007). Inicialmente observa-se a deposição de células planctônicas na
superfície do metal como conseqüência, por exemplo, da presença de forças de
atração eletrostáticas. Tais forças dependem do tipo de micro-organismo, do tipo da
superfície e de variáveis como pH e temperatura. Após fixarem-se à superfície
metálica, os micro-organismos iniciam a síntese e excreção para o meio de
proteínas e polissacarídeos, estando estes aptos a crescerem. Biofilmes são
dinâmicos em natureza, ocorrendo simultaneamente o desacoplamento da biomassa
aderida e o crescimento, por forças de atração, de outros micro-organismos
planctônicos (TANJI, 2007). Segundo Flynn (2009), a taxa de crescimento de
biofilmes pode ser extremamente rápida, promovendo-se um recobrimento parcial da
superfície em questão de dias.
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Figura 3.22 - Estágios de formação do biofilme (Fonte: Adaptado de FLYNN, 2009).

Para Amy (2008), na classificação de biofilme incluem-se as formas coloidal,
biológica, orgânica e inorgânica (incrustação). Também segundo o autor, o fouling
biológico é definido como sendo decorrente da formação de biofilmes e sua
aderência a determinados substratos pode proporcionar regiões propícias ao
desenvolvimento de bactérias aeróbias e anaeróbias, muitas das quais relacionadas
a processo de corrosão. Ademais, os biofilmes são, sabidamente, os principais
causadores da diminuição na eficiência de troca térmica em trocadores de calor e
torres de resfriamento, ao lado do fouling de origem inorgânica.
Costerton et al. (1995) definem biofilmes como sendo estruturas complexas que
apresentam uma variável distribuição de células, sendo estes, polímeros
extracelulares e espaços vazios ou canais de água que podem ou não apresentar-se
contínuos com a fase líquida. Os autores mencionam ainda que as células nos
biofilmes apresentam diferenças fenotípicas marcantes quando comparadas às
células planctônicas da mesma espécie. Os autores também classificam o biofilme
como uma aderência de micro-organismos e/ou macro organismos a superfícies
diversas, e mais especificamente sendo classificado como “biofouling” ou fouling
biológico, quando esta aderência é constituída por micro-organismos tais como
bactérias, fungos e algas. Esta aderência é atribuída pelos autores como sendo
resultante de parte das necessidades nutricionais dos micro-organismos, pois na
deficiência de nutrientes no meio líquido, há a tendência de os micro-organismos
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fixarem-se a substratos onde é maior a possibilidade de concentração de nutrientes.
A aderência é devida, ainda, a forças de atração eletrostáticas (TANJI et al., 2007)
As células que não se apresentam firmemente aderidas à superfície podem se
desprender sendo liberadas para o meio. De acordo com Costerton et al. (1987)
apud Almeida (1999), as células podem colonizar novas superfícies ou crescerem
rapidamente dando origem a grandes populações planctônicas em ambientes
aquáticos que apresentem disponibilidade de nutrientes. Hasselmann & Letichevsky
(1988) e Almeida (1999) ressaltam ainda que na fase inicial de aderência, as
colônias de micro-organismos aderidos à superfície são constituídas, na maioria dos
casos, por uma película gelatinosa facilmente removível. Porém, com o passar do
tempo, pode haver a mineralização desta camada microbiológica superficial externa,
formando-se tubérculos rígidos e de difícil remoção. Os autores mencionam que a
presença

de

tubérculos

gera

um ecossistema

localizado que

permite

o

desenvolvimento de micro-organismos outros que, na ausência de tubérculos não
poderiam multiplicar-se.
Os micro-organismos usufruem das diversas vantagens do desenvolvimento em
um biofilme, uma vez que o mesmo promove um consórcio de micro-organismos,
aumento de disponibilidade de nutrientes e proteção contra o estresse causado,
como exemplo, por agentes biocidas (FLYNN, 2009).
Atribui-se à natureza do biofilme, especialmente ao material polimérico
extracelular (EPS), a habilidade de atração e manutenção dos nutrientes e sais
necessários ao crescimento das bactérias no interior do biofilme. As bactérias
sésseis encontram-se ambientalmente melhor protegidas que às planctônicas, e,
portanto, são mais difíceis de serem controladas pela ação de biocidas do que estas
últimas. Teorias sugerem que o biofilme impede a penetração profunda de agentes
biocidas, tendo este sua concentração reduzida pelo seu consumo a partir da
superfície do biofilme em direção ao seu interior, sendo as taxas de penetração do
biocida inferiores as taxas de reação na superfície do biofilme. Outro possível
fenômeno dar-se-ia pela possibilidade de desenvolvimento de um aumento da
resistência dos micro-organismos no interior do biofilme, seja pela latência de
algumas espécies, seja pela esporulação apresentada por outras. Entretanto,
confirmações para tais teorias ainda demandam pesquisas na área (FLYNN, 2009).
Estudo conduzido com água do mar por Gonçalves (2002) demonstrou que com
apenas um dia de exposição, concentrações da ordem de 106 e 105 UFC.cm-2 foram
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obtidas sobre cupons de aço carbono AISI 1020, para bactérias aeróbias e
ferrobactérias, respectivamente.
Grupos bacterianos envolvido nos processos de corrosão microbológica
(HAMILTON, 1985 apud ILHAN, 2010), tais como as bactérias redutoras de sulfato
(BRS), podem, por exemplo, crescer numa superfície sob um biofilme. A
heterogeneidade estrutural de um biofilme, de acordo com Costerton et al. (1995) e
Almeida (1999), leva a uma correspondente heterogeneidade nos níveis de oxigênio
dissolvido, tornando possível o crescimento de micro-organismos anaeróbios no
centro das microcolônias onde é baixa a concentração de oxigênio.
Segundo Lee e colaboradores (1995), biofilmes com diferentes comunidades
microbianas podem ser formados. Parâmetros ambientais tais como, umidade,
temperatura, intensidade de incidência luminosa e pH, além das características do
substrato, composição química do meio e dinâmica do sistema determinam a
heterogeneidade das comunidades presentes em um biofilme.
De acordo com Johansen et al. (1997), dados fornecidos por Zeta Corporation
(1999), Almeida (1999) e George et al. (2003), as propriedades físico-químicas dos
biofilmes estão intimamente relacionadas com os efeitos finais e indesejáveis que se
observam nas superfícies dos equipamentos em que estes se encontrem presentes.
A presença de fouling em sistemas de resfriamento impede a apropriada distribuição
de água através de enchimentos de torres de refrigeração e de dutos sobrepostos
em condensadores evaporativos, bloqueando o escoamento livre de ar através
destes sistemas e gerando uma lama com odor característico de pântanos (H2S),
além de ocasionarem a corrosão microbiologicamente induzida (CIM).
O volume (espessura), massa e composição química (muito dependente dos
organismos presentes e seus produtos finais de metabolismo, além da composição
do meio líquido circundante e seus sólidos suspensos), acabam por determinar a
maior ou menor rigidez e força de aderência do biofilme à superfícies, resultando em
fenômenos de maior resistência à passagem do líquido e à troca de calor (baixa
condutividade térmica apresentada pelo biofilme). Como conseqüência, o estresse
causado pelo fluido na superfície do biofilme poderá fazê-lo enfraquecer e soltar-se
(IZAWA et al., 1996; ZETA CORPORATION, 1999). Por outro lado, fatores
biológicos podem acarretar seu enfraquecimento: a grande espessura criará uma
demanda de oxigênio e nutrientes em sua porção mais profunda, fazendo com que
os micro-organismos que requerem oxigênio presentes morram, rompendo-se assim

114

parte da matriz que confere rigidez e aderência ao filme. Fatores externos, tais como
adição de agentes oxidantes ao fluido (biocidas), também podem ocasionar o
desprendimento do biofilme devido à oxidação do material orgânico presente em sua
matriz (IZAWA et al., 1996 e ZETA CORPORATION, 1999). Esquemas
representando os fenômenos de transporte mecânico, o crescimento microbiológico,
a corrosão microbiologicamente induzida (CIM) (biocorrosão) localizada e os
processos bioquímicos envolvidos na formação do biofilme podem ser observados
nas Figuras 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26, respectivamente. Representadas pelas letras
gregas, moléculas orgânicas distintas são transportadas juntamente com células
microbianas, pela força motriz gerada pelo fluido (água de resfriamento, p.e.) em
movimento (Figura 3.23). Na seqüência, e favorecidas pela presença de forças de
atração eletrostática, células microbianas (representadas pelos círculos de área
azul) se aderem na superfície metálica dando início a formação do biofilme. Dando
continuidade ao processo, há a crescente aglomeração e crescimento de novas
células no biofilme, sendo estas células mantidas por fontes de substratos orgânicos
também assim carreados para o interior do biofilme. De acordo com Zeta
Corporation (1999) e Cloete et al. (2003), sendo o processo dinâmico, células
microbianas podem facilmente ser arrastadas da superfície do biofilme para o seio
do líquido.
De acordo com Kim e colaboradores (2002), culturas associadas a formação de
biofilme (bactérias sésseis) são 100 vezes mais resistentes a biocidas oxidantes do
que as planctônicas (bactérias planctônicas), necessitando-se assim tempos de
contato do biocida com as bactérias sésseis muito superiores que àqueles para
bactérias planctônicas e/ou de maior concentração de biocida (PENNA, 2001;
GONÇALVES, 2002). Tal observação, segundo os autores, deve-se a dificuldade de
penetração do biocida no biofilme de forma a atingir a bactéria.
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horizontal);
3 - Adesão de Células Microbianas (●) sobre a superfície (formação do biofilme);
4 - Crescimento microbiano dentro do biofilme;
5 - Desprendimento do biofilme para o meio líquido.
Figura 3.23 – Processos de transporte mecânico envolvidos na formação do biofilme
em superfícies (ZETA CORPORATION, 1999).

Na Figura 3.24, Zeta Corporation (1999) apresenta etapas envolvidas na
formação de biofilmes em superfícies metálicas de um trocador de calor, assim como
os principais fenômenos envolvidos no crescimento microbiológico. Inicialmente, a
tubulação do trocador de calor apresenta a superfície metálica lisa e limpa (Figura
3.24a). Em contato com a água de resfriamento em escoamento, a superfície da
tubulação torna-se rugosa, iniciando-se assim a aderência de organismos
formadores de “slime” gelatinoso (Figura 3.24 b). O filme gelatinoso opera como um
microfiltro aprisionando o sedimento. Algumas bactérias podem provocar também a
deposição de sais inorgânicos sendo algumas vezes interpretado como incrustação
(Figura 3.24 c). Na seqüência, as camadas sucessivas de biofilme e de material
particulado são formados (Figura 3.24 d) e, se as condições ambientais forem
favoráveis (presença de nutrientes, temperatura, pH, etc.), há a proliferação
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microbiológica tornando o biofilme mais denso ao longo do tempo (Figura 3.24 e).
Devido ao decréscimo da eficiência de troca térmica entre camada, um gradiente
térmico é estabelecido (Figura 3.24 f). Finalmente, e para fins de continuidade do
processo de troca térmica de forma econômica, os tubos devem ser limpos
mecanicamente. Após a limpeza, a superfície do tubo fica novamente mais
suscetível à aderência por bactérias.

Lado da Água

(a)
Espelho do Permutador

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Figura 3.24 – Fenômenos envolvidos no crescimento microbiológico (Fonte: ZETA
CORPORATION, 1999). (a) Tubulação nova do trocador de calor com a superfície
lisa e limpa, de modo que nada possa ficar aderido ou acumulado; (b) A superfície
da tubulação torna-se rugosa seguida de aderência de organismos formadores de
“slime” gelatinoso; (c) O filme gelatinoso serve como um microfiltro e aprisiona o
sedimento. Algumas bactérias podem provocar também a deposição de sais
inorgânicos sendo algumas vezes interpretado como incrustação; (d) Camadas
sucessivas de biofilme e de material particulado são formados; (e) A massa, ao
longo do tempo, torna-se mais densa se as condições ambientais favorecerem a
proliferação das bactérias; (f) Gradiente térmico é estabelecido, devido ao
decréscimo da eficiência de troca térmica entre camada. Finalmente os tubos devem
ser limpos mecanicamente. Após a limpeza, a superfície do tubo fica mais suscetível
de aderência por bactérias.
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FLUXO DE ÁGUA
Organismos filamentosos ligam-se entre si
Lado Água

Aumento de espessura, densidade e de resistência da massa

A outra extremidade também adere à superfície

Tubérculo começa a se formar com a evolução de gases (CO2 H2S) que devido
à atividade biológica expande a massa. Isto também baixa o pH dentro do
tubérculo causando corrosão sob o mesmo.

↑

↑

↑

↑

O tubérculo continua a crescer. O biofilme torna-se mais espesso com depósitos
de ferro e outros produtos de corrosão. Ambiente com baixo pH sob o tubérculo
causa severo processo de pite e até mesmo a perfuração da parede do tubo.

↑

↑

↑

↑

Parede do tubo
Figura 3.25 - Crescimento microbiológico em superfícies e os mecanismos de
corrosão microbiológica (CIM) associados (Fonte: ZETA CORPORATION, 1999).
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2) Zona de presença de minerais, incluindo as ferrobactérias;
3) Zona anaeróbica de redução de sulfatos.
Figura 3.26 – Reações bioquímicas envolvidas no processo de formação de
biofilmes (Fonte: ZETA CORPORATION, 1999).

Na Figura 3.26, diversas bactérias atuam concomitantemente no processo de
formação e manutenção do biofilme sobre uma superfície metálica. Na zona aeróbia,
o contato direto do oxigênio do ar com a água de resfriamento em recirculação,
favorece a saturação do meio líquido e a conseqüente oxidação e solubilização de
metais contendo ferro em suas ligas. Na presença de matéria orgânica, sais minerais
e nutrientes, bactérias oxidantes tais como ferrobactérias e sulfo-oxidantes oxidam,
respectivamnete, o ferro metálico e/ou dissolvido em água (Fe2+, p.e.) e compostos
sulfurosos para fins de síntese energética. Paralamente, na zona anaeróbia, há o
favorecimento da atuação de bactérias redutoras de sulfato (BRS) reduzindo sulfatos
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em sulfeto de hidrogênio (ZETA CORPORATION, 1999).
Segundo Costerton et al. (1995), Almeida (1999) e Tanji (2007), a maioria dos
sistemas aquáticos industriais são favoráveis a formação de biofilmes, uma vez que
apresentam altos níveis de nutrientes e grandes áreas superficiais expostas. Tais
observações foram de encontro aos resultados obtidos em estudos conduzidos por
Zeta Corporation (1999) ao avaliar o crescimento microbiológico e seus impactos
gerais em um sistema de refrigeração quando na simulação de um ambiente quente
e úmido, propício ao crescimento de plantas e insetos e instalado externamente a
uma unidade piloto de sistema de refrigeração (Figura 3.27). O sistema apresentava
um volume total de 7,5 m3, sendo o enchimento da torre piloto confeccionado em
papel impermeabilizado em placas corrugadas, com área de 0,18 m2 cada.

.

Figura 3.27 – Torre piloto no Centro Climatológico da Biosfera simulando ambiente
externo quente e úmido (ZETA CORPORATION, 1999).

O crescimento de algas e a formação de uma significativa camada de depósitos e
de fouling na superfície do enchimento da torre fora observado (Figura 3.28).
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Figura 3.28 – Presença de algas, depósitos e fouling no enchimento da torre piloto
no Arizona (Fonte: ZETA CORPORATION, 1999).
A empresa observou também um significativo incremento na demanda de água de
reposição, redução na eficiência de troca térmica e a conseqüente redução do
desempenho do sistema como um todo. A avaliação econômica de tais impactos nos
custos de operação da unidade e na substituição do enchimento da torre apresentou
incrementos de valores na ordem de $880 a $1600 ao ano (ZETA CORPORATION,
1999). A empresa menciona ainda que se constitui como um problema econômico
industrial de grande relevância com significativo potencial para estudos futuros, a
deposição de compostos orgânicos e inorgânicos, os produtos de processos de
corrosão biológica e/ou físico-químicas, a formação de camada de material biológico
com

acúmulo

de

substâncias

poliméricas

extracelulares,

assim

como

os

mecanismos de formação e controle de fouling nas superfícies de tubulações de
trocadores de calor.
A falta de controle do crescimento microbiano também pode ser observado em
uma torre de resfriamento instalada em área industrial de uma refinaria (Figura 3.29).
A formação exacerbada de algas, além da redução nas eficiências de troca térmica e
a necessidade de parada operacional para limpeza geraram, neste caso, grandes
prejuízos econômicos (VEIGA, 2009).
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Figura 3.29 – Crescimento exacerbado de algas em torre de refrigeração de uma
refinaria (Fonte: KURITA DO BRASIL, 2009).

Segundo Almeida (1999) e Flynn (2009), o acúmulo de micro-organismos, seus
produtos metabólicos e exopolímeros, além de outros detritos da matéria, inclusive
orgânica, alteram a cinética e o tipo de processo de corrosão em metais. Segundo
os autores, todos os metais são suscetíveis à formação de biofilme e, uma vez que
esta formação está associada a processos corrosivos em águas de resfriamento,
representa um grande desafio nas indústrias, demandando custos nas paradas para
manutenção de trocadores de calor além de associar riscos ao processo de
produção.
Na Figura 3.30, observa-se o aspecto conferido a um trocador de calor quando
este apresenta formação de depósitos e biofilme na superfície do seu espelho.
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Figura 3.30 – Espelho de trocador de calor apresentado depósitos e biofilme (Fonte:
FLYNN, 2009).

3.5.4.2 Substâncias Poliméricas Extracelulares (EPS)
Segundo Viero (2006), agregados de macromoléculas, tais como proteínas e
polissacarídeos, podem representar um grande percentual da incrustação biológica,
uma vez que a bioincrustação está relacionada à formação de um biofilme ou
adesão de produtos do metabolismo da biomassa às superfícies. Também
conhecidos como EPS (substâncias poliméricas extracelulares), estes consistem de
uma mistura complexa de proteínas, carboidratos, polissacarídeos, DNA, lipídeos e
substâncias húmicas que são constituintes da matriz de biofilmes. Nos biofilmes,
limitam a ação dos biocidas promovendo proteção aos micro-organismos
(STEWART et al., 2009). De uma maneira geral, observa-se através de resultados
de diversos estudos, que a biomassa desenvolvida em meio aerado apresenta
características hidrofóbicas, fazendo com que sua afinidade e, conseqüentemente,
aderência às superfícies hidrofóbicas seja mais intensa do que a observada no uso
de superfícies hidrofílicas.
Baseando-se nesta evidência, a limpeza prévia de equipamentos e metais
envolvidos em águas de resfriamento antes da partida de unidades torna-se
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bastante relevante, uma vez que propicia a inibição da formação de biofilmes. Ao se
promover a remoção de oleosidades e/ou depósitos superficiais, visa-se ativar os
metais envolvidos no sistema e favorecer a formação de camadas protetoras
anticorrosivas e passivadoras, quando da adição de produtos inibidores de corrosão
à água circulante no sistema.
Segundo Amy (2008), uma grande contribuição para a formação do fouling
biológico deve-se a presença de polissacarídeos e proteínas gerados em formas
coloidais e macromoleculares em água. Os polissacarídeos apresentam caráter
neutro, porém podem interagir com a superfície metálica através de pontes de
hidrogênio (associação fraca) ou na forma coloidal. O caráter anfótero das proteínas
(possuidoras de grupos funcionais carregados positiva ou negativamente) interage
com a superfície metálica, contribuindo assim para a formação do depósito/ camada
gel nesta superfície. O autor menciona ainda que a presença de bactérias
heterotróficas em águas com elevada DQO (> 10 mg.L-1) pode gerar biofilme em
quantidades significativas. Em seguida a célula se fixa à superfície sólida e
estruturas de superfícies. Semelhantemente, Beech & Gaylarde (1989) e Almeida
(1999) relatam que polímeros celulares da camada lipopolissacarídea (LPS) das
bactérias Gram-negativas podem estar associados ao processo de fixação das
células à superfície sólida e estruturas de superfícies. Os autores sugerem que
polímeros extracelulares podem mediar esta fixação, uma vez que os mesmos
interagem com íons metálicos.

3.5.4.3 Interação dos micro-organismos sobre metais

Segundo Almeida (1999) e Gentil (2007), o aço carbono apresenta uma complexa
interação entre o biofilme e camadas passivas. A dissolução dessas camadas por
atuação de micro-organismos pode ocasionar a exposição da superfície metálica à
ação direta dos metabólitos gerados por bactérias (p.e. BRS), ou a íons agressivos
presentes no meio. O aço inox é facilmente colonizado por micro-organismos,
apesar de sua alta resistência à corrosão generalizada. O biofilme formado na
superfície deste metal pode dar origem a células de aeração diferencial,
ocasionando a formação de pites. Ligas de cobre-níquel, apesar de suas
características não incrustantes, podem ser colonizadas após períodos longos de
exposição. O biofilme formado na superfície destas ligas pode originar células de
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aeração diferencial e/ou interagir com as camadas passivas favorecendo seu
desprendimento

(VIDELA

&

CHARACKLIS,

1992

apud

ALMEIDA,

1999).

Mecanismos diversos são descritos por Gentil (2007 envolvendo MIC em ligas de
cobre: corrosão sob depósito, aeração diferencial, lixiviação seletiva (dezincificação)
e despolarização catódica. Segundo diversos pesquisadores, a colonização sobre
ligas de cobre, incluindo o latão (liga cobre-zinco), ocorre devido a mecanismos de
proteção existentes em alguns micro-organismos contra a toxicidade apresentada
por esses metais. Polissacarídeos capsulares podem proteger as células de íons
metálicos e o caráter aniônico de muitos exopolissacarídeos produzidos pelos microorganismos permite o aprisionamento de cátions, causando assim a diminuição da
concentração do metal no meio (CRISTENSEN & CHARACKLIS, 1990; TREVORS &
COTTER, 1990; ALMEIDA, 1999). Tais propriedades explicam os resultados obtidos
por Marszalek et al., (1979) apud Almeida (1999), quando os autores relataram que
colônias de bactérias formadas sobre o latão produziam mais material extracelular
do que sobre superfície de aço inox ou vidro. Quantidades equivalentes de células
em biofilmes foram encontradas formadas sobre metais tóxicos (latão e cobreníquel) e metais não tóxicos (aço carbono e aço inox) por Donlan (2002) que atribuiu
tais resultados à presença de substâncias poliméricas extracelulares (EPS)
produzidas pelas células presentes nos biofilmes. Outro mecanismo não específico
de resistência, segundo Almeida (1999) é o exercido por micro-organismos
produtores de H2S, tais como as BRS que, quando na presença de cobre, precipitam
Cu (II) como CuS, protegendo desta maneira a célula contra a toxicidade propiciada
por esse íon.
Assim, é necessária uma melhor caracterização do fenômeno de incrustação e
fouling nas superfícies metálicas para que se consiga melhoria nos projetos das
unidades, aperfeiçoamento das estratégias de operação e controle do fenômeno, e a
maximização da vida útil de trocadores de calor na indústria bem como a redução da
demanda energética para uma mesma troca térmica (ZETA CORPORATION, 1999).
Como propostas alternativas às técnicas convencionais de estratégias antifouling, Flemming (2009) sugere que, de forma a controlar a formação de biofilme
em águas industriais, algumas das técnicas normalmente já utilizadas neste controle
devem ser aplicadas de forma combinada, incluindo-se os conceitos de que:

125

•

Bactérias são quimicamente eliminadas pela aplicação de biocidas; células
microbianas desprendem-se de superfícies por ação de dispersantes;

•

A estrutura dos biofilmes é enfraquecida pela ação de enzimas ou agentes
quelantes de cátions divalentes;

•

A eficácia da ação dos biocidas é favorecida pela aplicação de corrente
alternada ou ultrassom através do biofilme.

Flemming (2009) também menciona que a limitação do suprimento de nutrientes
pode ser efetiva no controle da formação do biofilme, além de ressaltar a importância
de se promover um sistema de limpeza contínua da água do sistema, uma vez que
mesmo a presença de micro-organismos mortos propicia a formação do fouling
microbiológico.
Estudos numerosos têm sido conduzidos focando separadamente os problemas
de fouling biológico e inorgânico. Entretanto, poucos têm como objetivo avaliar a
composição do fouling (ROMO & PITTS, 2000).

3.5.4.4 Legionella em sistema de resfriamento - Potencial risco à saúde

Muitos dos micro-organismos que vivem e desenvolvem-se em sistemas de
resfriamento não representam significativos riscos à saúde humana. Entretanto, a
Legionellla, um gênero de bactéria causadora de pneumonia e que apresenta
potencial patogenicidade, pode ser eventualmente encontrada em sistemas de
resfriamento, uma vez que a mesma é com freqüência encontrada em águas
naturais, tais como de lagos e rios (FLYNN, 2009).
A Legionella é uma bactéria Gram negativa, com forma bacilar de 0,2-0,9 µm de
comprimento e 2-20 µm de largura; todavia ocasionalmente pode se apresentar em
forma de cocobacilos (MARTINEZ, 2007). É uma bactéria flagelada heterotrófica
aeróbia, tolerando pequenas concentrações de CO2, e é encontrada em larga escala
na natureza.
Uma das grandes razões da utilização de biocidas em águas de torres de
resfriamento encontra-se na prevenção do crescimento da Legionella, incluindo
espécies causadoras da Legionelliosis ou da Doença dos Legionários. A doença
afeta humanos e é transmitida via exposição e inalação de gotículas de água na
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forma de aerossóis contendo a bactéria.
A Legionella não produz esporos, forma habitual de proteção das bactérias em
presença de condições desfavoráveis, porém seu caráter protozoônico, ou seja, sua
capacidade de viver intracelularmente parece ser seu mecanismo de sobrevivência.
Sendo assim, ao ser fagocitada por uma ameba, a Legionella torna-se resistente aos
tratamentos a base de biocidas, podendo multiplicar-se até o rompimento da ameba
hospedeira liberando assim centenas e até milhares de bactérias.
Estudos conduzidos por Kim e colaboradores (2002) demonstraram que 1 mg.L-1
de cloro livre consegue matar a espécie Legionella bozemanni em 24 h, enquanto
que concentrações quatro vezes superiores do mesmo são necessárias para
penetrar o biofilme e matar as bactérias sésseis da mesma espécie.
Segundo Martinez (2007), na natureza, os nutrientes necessários para a
sobrevivência da Legionella são a matéria orgânica e traços de metais pesados, tais
como Fe, Cu, Mg e Mn, obtidos como subprodutos da corrosão metálica em águas.
Seu pH ótimo de crescimento se situa entre 6,6 e 7,2, porém é capaz de sobreviver
intracelularmente como já visto.
Hospedadas em amebas, cuja faixa de pH é muito mais amplo (entre 2,1 e 9,5), a
Legionella justifica sua resistência a pH supostamente desfavoráveis. Por outro lado,
Kim e colaboradores (2002) comentam que estudos conduzidos na desinfecção de
águas aquecidas (> 60oC) utilizando 1 mg.L-1 de íons de cobre e/ou prata,
alcançaram a completa inativação da Legionella (6-log de redução) em um tempo de
contato de 2,5 h .
A temperatura é um parâmetro de máximo interesse no controle do crescimento
microbiológico, uma vez que é uma das necessidades primordiais para a
sobrevivência de micro-organismos. A manutenção da temperatura adequada é
essencial, tanto para a promoção da proliferação das bactérias quanto para a
produção de condições adequadas para conduzir a sua morte.
A Tabela 3.9 mostra as faixas de temperatura e sua atuação sobre o metabolismo
da Legionella.
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Tabela 3.9 – Fases do metabolismo da Legionella em função da faixa de
temperatura ambiente (MARTINEZ, 2007).
Fase do Metabolismo (Legionellla)

Faixa de Temperatura (oC)

Letargia

< 20

Multiplicação

20 - 45

Ótima

35 – 37

Morte

70

Em águas de sistemas de refrigeração, cujas temperaturas de operação situamse freqüentemente entre 25 e 40 oC, tem-se aí um ambiente com temperatura
adequada ao crescimento da Legionella (MARTINEZ, 2007).
Substâncias orgânicas formam uma capa de biofilme em tubulações, podendo
abrigar ali a Legionella. A presença de incrustações calcáreas, devido à presença de
carbonatos e sulfatos em águas, também pode ocultar a Legionella impedindo a
penetração dos biocidas. A Figura 3.31 mostra uma representação esquemática dos
locais de ocorrência da bactéria Legionella dentro de uma tubulação metálica; ela
pode ser encontrada no interiro de uma incrustação calcárea (MARTINEZ, 2007).
Biofilme

Incrustação

Figura 3.31 – Esquema de possível lcoalização de Legionella em tubulação
(MARTINEZ, 2007).
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Porém, para que haja a presença da bactéria em águas de refrigeração é
necessário que o micro-organismo tenha uma via de entrada na instalação. Da
mesma forma, é necessário que haja um mecanismo de disseminação da bactéria
para que esta se disperse no ar em forma de aerossol. Segundo Martinez (2007), o
risco aumenta quando se reduz o tamanho das gotas em suspensão, de forma a
permitir que as gotículas formadas (aerossóis) permaneçam no ar por mais tempo, e
fazendo com que àquelas que apresentem diâmetro inferiores a 5 µm penetrem nos
pulmões.
Segundo informações cedidas por Wells Water Treatment Ltda. (2010),
pesquisadores franceses encontraram a Legionella cerca de 6 quilômetros de
distância de uma torre de resfriamento contaminada pela bactéria, em uma planta
petroquímica em Pas-de-Calais, na França. Neste caso, foram confirmados o óbito
de 24,4% das pessoas que foram infectadas pela batéria (21 dentre o total de 86
pessoas). Entretanto, de acordo com estudos da World Health Organization (WHO),
a probabilidade de se contrair a doença dos Legionários é de 0,1 a 5% do total da
população exposta à bactéria (BARTRAM et al., 2007).
De acordo com Martinez (2007), sistemas de refrigeração e certos processos
industriais podem atuar como amplificadores e disseminadores da bactéria, já que
lhe proporcionam as condições ideais de crescimento requeridas por ela. Um bom
projeto de eliminadores de gotas utilizados em torres de resfriamento, por exemplo,
pode reduzir o potencial da exposição à Legionella e a outros produtos químicos
presentes em água, limitando-se os respingos e o arraste de água a perdas
correspondentes não maiores que entre 0,001 a 0,005% da vazão da recirculação.
(MARTINEZ, 2007).

3.6 INIBIDORES EM SISTEMAS DE RESFRIAMENTO
3.6.1 Tratamento Anti-incrustante

Em função das características da água de alimentação do sistema de
resfriamento, pode-se evitar a formação de incrustações mediante a utilização de
algum dos tratamentos a seguir, ou pela combinação dos mesmos (CASTELLÓ,
2009).
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- Utilização de resinas de troca iônica: para minimizar a concentração de sais
dissolvidos na água em circulação;
- Dosagens de produtos anti-incrustantes: Os produtos anti-incrustantes atuam
seja inibindo a deposição de precipitados cristalinos aderidos nas superfícies,
evitando a coesão dos núcleos de cristalização, seja pela manutenção de sais
insolúveis em suspensão. Dentre os produtos químicos que apresentam tais
propriedades pode-se citar:
- Ácidos minerais diluídos, como por exemplo, o ácido fosfórico: pode favorecer o
crescimento microbiano, uma vez que constitui fonte de fósforo assimilável por
bactérias.
- Polifosfatos minerais: Além de também servir como fonte de fósforo assimilável
por bactérias, pode apresentar instabilidade térmica.
- Produtos organo-fosforados ou fosfonatos: geralmente comercializados como
ácidos fosfônicos ou ésteres geralmente estáveis, sobretudo ácidos normalmente
utilizados juntos a inibidores de corrosão.
- Polímeros orgânicos: como as poliacrilamidas ou os poliacrilatos.
Segundo Machado (2004) e Flynn (2009), os inibidores de incrustação dividem-se
basicamente em agentes complexantes e de superfície. Os complexantes promovem
reações com cátions di e tri valentes, mantendo-os dispersos em solução sob a
forma de complexos solúveis. Sua composição baseia-se em EDTA, ácido glucônico,
entre outros. Já os agentes de superfície são absorvíveis pelo núcleo dos cristais
possuindo a capacidade de distorcê-los. Tal característica também é apresentada
por alguns inibidores de corrosão, tais como polifosfatos e os fosfinocarboxílicos de
massa molar média. Dispersantes poliméricos também são utilizados, podendo estes
ser naturais ou sintéticos. Dentre eles, destacam-se os polihidroxiacrilatos, os
polimetacrilatos, os polimaleatos (MACHADO, 2004)
A capacidade de distorção promovida por agentes anti-incrustantes em cristais
com elevado potencial incrustante também é citada por FLYNN (2009). O autor
apresenta imagens obtidas por microscopia eletrônica de tais cristais, antes e após a
promoção do contato com dispersantes a base de poliacrilatos e mistura de
poliacrilatos e fosfonatos (Figura 3.32, Figura 3.33 e Figura 3.34, respectivamente).
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X 2000

Figura 3.32 – Cristais de carbonato de cálcio antes da adição de produtos
dispersantes (Fonte: FLYNN, 2009).

X 2000

Figura 3.33 – Cristais de carbonato de cálcio modificados pela ação de poliacrilato
antes da adição de produtos dispersantes (Fonte: FLYNN, 2009).
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X2000

Figura 3.34 – Cristais de carbonato de cálcio modificados pela ação da mistura de
fosfonato e poliacrilato (Fonte: FLYNN, 2009).

Segundo Flynn (2009), em dosagens reduzidas (inferiores a 1,0 mg.L-1 de inibidor
por mg.L-1 de íon di ou tri valente), os inibidores de incrustações podem ser
adsorvidos em regiões dos cristais, reduzindo a cinética de seu desenvolvimento e,
conseqüentemente, retardando sua precipitação.
Segundo informações de Suzuki (1999), dispersantes poliméricos (co-polímeros e
ter-polímeros) mais recentemente desenvolvidos, atuam com maior eficácia evitando
a formação, o crescimento e o agrupamento de grupos cristalinos. Os autores
também mencionam a maior eficácia do produto no sentido da redução de depósitos
de fosfatos e óxidos de ferro e zinco. Seu mecanismo de atuação confere cargas
eletrostáticas ao núcleo cristalino formado, fazendo com que tais núcleos se repilam
evitando o processo de aglomeração e sedimentação de sólidos em suspensão da
água do sistema.

3.6.2 Controle do crescimento microbiológico – tratamento com biocidas

A função de agentes biocidas baseia-se na capacidade de supressão do
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crescimento e/ou da atividade metabólica microbiana, tendo como propósito a
eliminação ou o controle dos micro-organismos associados a CMI (TELANG et al.,
1998 apud GONÇALVES, 2002). Os biocidas previnem, inibem, diminuem ou
eliminam a ação microbiana, através de ataques aos componentes celulares
funcionais, promovendo estresse aos microorganismos. Como alvos preferenciais
dos biocidas, encontram-se: a parede celular, os componentes da membrana
citoplasmática e o citoplasma (DANTAS, 1988).
A atividade antimicrobiana de diferentes agentes químicos é função de uma
variedade de fatores intrínsecos (natureza, estrutura e características dos microorganismos) e de fatores extrínsecos (características químicas e físicas do ambiente
circunvizinho), sendo o conhecimento desses fatores imprescindível para o sucesso
da aplicação dos procedimentos de controle do crescimento microbiológico (PENNA,
2005).
A resistência aos biocidas pode ser uma propriedade intrínseca do microorganismo presente na água ou pode ser adquirida, sendo que a resposta dos
micro-organismos aos diferentes biocidas varia em relação a diversos fatores, tais
como pH, temperatura, fase de multiplicação, presença de matéria orgânica e outros
agentes químicos (PENNA, 2005). Normalmente, bactérias Gram-negativas são
mais resistentes que às Gram-positivas, estando este fato relacionado à composição
da parede celular, uma vez que por apresentar uma estrutura mais complexa,
oferece menor permeabilidade à difusão dos agentes biocidas (PENNA, 2005).
A ação biocida é diretamente proporcional à concentração aplicada e ao número
de micro-organismos presentes, sendo que o tempo necessário à inativação da
carga microbiana é proporcional à concentração da biomassa presente. Sendo
assim, uma limpeza prévia dos sistemas de resfriamento contaminados, visando a
redução do número de micro-organismos inicialmente presente, é de grande
interesse para o sucesso do controle do crescimento microbiano (PENNA, 2005).
No monitoramento de sistemas de resfriamento, o controle da ação dos biocidas
aplicados sobre o crescimento de micro-organismos planctônicos é comumente
praticado. Entretanto, como a ação dos biocidas sobre estes organismos é bem mais
efetiva do que sobre micro-organismos sésseis (STEWART et al., 2009), torna-se
primordial o estudo da atividade de biocidas sobre estes organismos.
No controle de biofilmes em tratamento de águas de resfriamento, biocidas não
oxidantes amplamente utilizados, tais como quaternário de amônia, glutaraldeído e
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isothiazolonas têm demonstrado eficiência, quando no controle do crescimento de
micro-organismos específicos. Entretanto, tais agentes variam quanto ao grau de
efeito danoso ao ambiente, uma vez que estes estão normalmente associados a
geração de toxicidade (GONÇALVES, 2002).
A busca por agentes biocidas efetivos na redução da contaminação bacteriana e
ambientalmente seguros e compatíveis com os sistemas operacionais têm sido
reportada (VIDELA & CHARAKLYS, 1992; GONÇALVES, 2002; PERES et al.,
2008).

3.6.2.1 Biocidas comerciais mais empregados

O controle do crescimento microbiológico em águas de torres pode ser realizado
pela adição de produtos químicos, por processos físicos e mecânicos ou por
radiação. Dentre os compostos mais comumente empregados para desinfecção
química em diversas áreas no mercado estão, os inorgânicos: hipoclorito de sódio e
de cálcio, ozônio, além de dióxido de cloro e peróxido de hidrogênio; sendo os
orgânicos: isotiazolonas, formaldeído e glutaraldeído, sais quaternários de amônio e
ácido peracético (GONÇALVES, 2002; PENNA, 2005).

3.6.2.1.1 Biocidas liberadores de cloro ativo

Um razoável número de compostos liberadores de cloro ativo tem sido aplicado
amplamente em sistemas de resfriamento industriais. Entretanto, têm sua ação
biocida dependente da concentração, do valor de pH do meio, da natureza química
do composto clorado inorgânico ou orgânico, e do tempo de exposição ao meio.
PENNA (2005) ressalta que, tal qual o ácido peracético, apresentam sua atividade
reduzida, sobretudo com o aumento do valor de pH e na presença de material
orgânico. O hipoclorito de cálcio (Ca(ClO2)) apresenta a desvantagem de, no
tratamento de águas de resfriamento, poder gerar problemas de incrustações
favorecidos pelo aumento da concentração dos íons de cálcio na água recirculante
(MACEDO, 2003). Já o cloro gasoso, tem tido seu uso restringido por questões de
segurança industrial.
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3.6.2.1.1.1 Hipoclorito de sódio

As

soluções

de

hipoclorito

de

sódio

encontram-se

disponíveis

para

comercialização em concentrações em torno de 5% a 12% (reagente químico) e a
2% na forma de água sanitária. Por apresentar baixo custo, largo espectro de ação e
ser de fácil aplicação, o hipoclorito de sódio tem sido amplamente utilizado. O
mecanismo exato através do qual o cloro ativo destrói micro-organismos ainda não
foi demonstrado experimentalmente. Algumas teorias sugerem combinação direta
com proteínas da membrana celular (GONÇALVES, 2002), destruindo sua atividade
biológica e formando compostos tóxicos aos micro-organismos. Em vírus, quando
aplicado em concentrações adequadas, os compostos a base de cloro desnaturam
os ácidos nucléicos. A inibição de reações enzimáticas essenciais, entre outras
suposições, também é reportada (DANIEL, 2000; GONÇALVES, 2002; PENNA,
2005).
O hipoclorito de sódio, quando adicionado à água, reage formando ácido
hipocloroso (HOCl-) que se dissocia em OCl- (íon hipoclorito) e H+, conforme os
mecanismos descritos pelas reações das Equações 3.58 e 3.59.

NaClO(aq ) + H 2O(aq ) → HClO(aq ) + NaOH (aq )

Equação 3.58

HClO (aq ) → H + (aq ) + ClO − (aq )

Equação 3.59

A quantidade de ácido hipocloroso e de hipoclorito em solução depende
diretamente do pH da água. A forma ativa é o ácido hipocloroso (HOCl), que é
formado em soluções com pH de 5 a 8. Os íons hipocloritos (OCl-), que predominam
nas soluções alcalinas fortes, constituem a forma menos ativa. A eficácia do cloro
decresce com o aumento do pH e vice-versa, paralelamente à concentração da
forma não dissociada do ácido hipocloroso. Segundo Penna (2001), a dissociação
do ácido hipocloroso em água, para valores de pH entre 4 e 7, tem sido
demonstrada ser cerca de 100 vezes mais efetiva no controle do crescimento
microbiano do que a forma dissociada do íon hipoclorito em pH 9.
Na presença de matéria orgânica e/ou substâncias húmicas em água, o cloro
reage formando compostos organoclorados e cloraminas, podendo formar outros
vários subprodutos como trihalometanos e clorofenóis, considerados tóxicos e
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potencialmente carcinogênicos (DANIEL et al., 2000; GONÇALVES, 2002; FLYNN,
2009). Na presença de amônia, o cloro reage formando as cloraminas (mono, di e
tricloraminas), resultando no cloro residual combinado que, na forma de
monocloramina também apresenta ação biocida, ainda que com menor eficácia
(PERES, 2006; FLYNN, 2009). Segundo Flynn (2009), compostos presentes em
alguns produtos químicos de tratamento de águas de resfriamento, tais como
fosfonatos (inibidores de corrosão e antiincrustantes) e azóis (inibidores de corrosão
específicos ao cobre), podem reagir com o cloro.
As Equações 3.60, 3.61 e 3.62 apresentam as possíveis reações químicas de
formação de cloraminas, a partir da combinação do cloro com amônia em água
(FLYNN, 2009).
HOCl +NH 3 ⇔ H 2 NCl + H 2O

Equação 3.60

HOCl + H 2 NCl ⇔ HNCl2 + H 2O

Equação 3.61

HOCl + HNCl2 ⇔ NCl3 + H 2O

Equação 3.62

Conforme relatado por Penna (2005), os compostos clorados são também
inativados pela presença de material natural não protéico e plásticos, sendo
incompatíveis com detergentes catiônicos. Portanto, a concentração de cloro livre
disponível no processo de desinfecção deve ser alta o suficiente para satisfazer a
demanda do cloro (cloro consumido pela carga orgânica presente) e fornecer cloro
residual suficiente para destruir os micro-organismos.
Penna (2005) ressalta a elevada instabilidade apresentada pelo hipoclorito de
sódio, sendo esta diretamente dependente de fatores como concentração,
temperatura, pH, luz e metais. Segundo o autor, soluções concentradas apresentam
maior instabilidade do que às diluídas e temperaturas elevadas reduzem a sua
estabilidade. Embora a atividade antimicrobiana seja favorecida aos valores de pH
inferiores a 7, a estabilidade do hipoclorito diminui com o tempo. A estabilidade dos
compostos de cloro durante a estocagem, mantendo a atividade biocida quando em
uso, é assegurada por adição de hidróxido de sódio, que mantém o pH alto durante
o armazenamento. Porém, a solução concentrada de hipoclorito deve apresentar a
capacidade de tamponamento quando diluída, favorecendo o decaimento gradativo
do valor de pH tornando o produto ativo na forma de ácido hipocloroso. A
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decomposição fotoquímica do hipoclorito de sódio é favorecida quando soluções são
expostas à luz, sendo que a decomposição catalítica está associada à presença de
íons, metais pesados, cobalto, manganês, níquel e ferro, produzindo cloreto e
oxigênio.
Além disso, a utilização de biocidas oxidantes tais como o cloro, pode acelerar
processos de oxi-redução nas superfícies metálicas envolvidas, e em particular às
que se referem aos trocadores de calor. De acordo com dados fornecidos pela Flynn
(2009), a manutenção de residuais de cloro livre acima dos limites recomendados
para o controle do crescimento microbiano em águas de resfriamento (0,3 a 0,6
mg.L-1 de cloro residual livre), ocasiona um consumo excessivo de produtos
dispersantes e inibidores de corrosão. Segundo a empresa, a cloração excessiva,
além de consumir azóis (inibidor de corrosão ao cobre), promove a destruição do
filme protetor já depositado sobre superfícies de cobre e ligas amarelas (p.e., latão)
provocando processos de corrosão acelerada a estes metais. Segundo PENNA
(2005), o hipoclorito de sódio é corrosivo para metais, principalmente à prata e ao
alumínio, sendo o aço inoxidável o mais resistente.
De acordo com Machado (2004), a presença de amônia em águas de
resfriamento pode ser prejudicial ao cobre e suas ligas. Segundo o autor,
dependendo da composição da liga de cobre, limites máximos de tolerância à
amônia são distintos. A Tabela 3.10 apresenta as concentrações máximas de
tolerância à amônia na presença de cobre e suas ligas.

Tabela 3.10 – Limites de tolerância às concentrações de amônia na presença de
cobre e suas ligas em águas de resfriamento (Fonte: Adaptado de MACHADO,
2004).
Elementos Químicos Presentes (% p)

Limites de Concentração de NH3
(Máx.) (mg.L-1) (*)

70 / 30 – Cobre / Zinco

< 0,2

70 / 30 – Cobre / Níquel

< 20,0

90 / 10 – Cobre / Níquel

< 10,0

(*) A temperatura máxima de 45 oC.

De forma semelhante, atenção deve ser dada às concentrações de cloretos
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presentes na água recirculantes, levando-se em conta o ciclo de concentração e a
adições de compostos liberadores de cloro como biocidas na presença de aço inox.
A Tabela 3.11 informa as condições de concentrações limites para presença de
cloretos quando na presença de aço inox em águas de resfriamento.
Tabela 3.11 – Limites de tolerância às concentrações de cloretos em diferentes
condições hidrodinâmicas em águas de resfriamento, quando na presença de
materiais em aço inox (Fonte: MACHADO, 2004).

Condições

Limites de Concentração de Cloretos (mg.L-1)
Materiais em Aço Inox

Hidrodinâmicas
AISI 304

AISI 316

AI6XN

Meio estagnado

< 100

<200

<2000

Meio não estagnado

< 300

< 1000

< 10000

Nota-se que um incremento na velocidade de escoamento da água pode
favorecer a redução das taxas de corrosão ao aço inox (Tabela 3.11). Entretanto, o
aumento da temperatura pode restringir ainda mais os limites de concentrações de
cloretos quando na presença de aço inox (MACHADO, 2004).
Associados aos fatores anteriormente descritos, questões de segurança
ambiental e do trabalho, além da limitada faixa de pH em que a ação biocida do
cloro apresenta elevada eficácia, têm fomentado à busca de alternativas outras em
substituição ao uso do cloro em águas de sistemas de resfriamento no âmbito
industrial.

3.6.2.1.1.2 Dióxido de cloro

Segundo Flynn (2009), o dióxido de cloro (ClO2) pode promover um excelente
controle microbiano em águas de resfriamento. Entretanto, o autor associa as
questões de segurança e elevados custos aos principais inconvenientes de seu
amplo uso em escala industrial. A Tabela 3.12 apresenta vantagens e desvantagens
correlacionadas ao uso do dióxido de cloro como biocida em águas de resfriamento.
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Tabela 3.12 – Considerações correlacionadas ao uso do dióxido de cloro em águas
de sistemas de resfriamento (Fonte: Adaptado de FLYNN, 2009).
Dióxido de Cloro
Vantagens
•

Biocida efetivo

•

Atividade

não

reduz

Desvantagens

com

o

•

Necessidade de geração on-site

•

Custos

aumento do pH

de

treinamento

e

monitoramento elevados

•

Não reage com amônia ou aminas

•

Custo de produção elevado

•

Mais efetivo em sistemas que

•

Volátil e facilmente “arrastado” em

apresentam elevada demanda de

sistemas abertos

cloro
•

Não

reage

com

produtos

orgânicos (não gera AOX*)

•

Presença de questões quanto à
segurança ao manuseio.

*Adsorbable organically bound halogens - Teor de Halogênios Organicamente
Ligados

Segundo Macedo (2004) apud Peres (2006), a temperatura de operação também
exerce influência sobre a atividade do dióxido de cloro, sendo sua capacidade de
ação como biocida inversamente proporcional a temperatura.
Quando comparado ao cloro e a outros biocidas clorados, o dióxido de cloro
apresenta

um

comportamento

distinto;

não

hidrolisa

em

meio

aquoso,

permanecendo como gás dissolvido em água. Sendo assim, sua ação desinfetante
dá-se por oxidação, sendo esta associada exclusivamente a sua molécula. Como
vantagem, conseqüentemente, tem-se sua ação biocida independente do valor do
pH do meio (PERES, 2006).

3.6.2.1.3 Biocidas ambientalmente “limpos”

Biocidas considerados “limpos”, tais como o peróxido de hidrogênio, dióxido de
cloro e ozônio, têm oferecido vantagens ambientais sobre o uso do cloro, tendo
inclusive já aplicação no tratamento de águas de resfriamento em algumas indústrias
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e refinarias no Brasil. Dentre as principais vantagens ambientais apresentadas pelos
biocidas “limpos”, destacam-se: a ausência de efeitos tóxicos ao ambiente, uma vez
que são rapidamente decompostos em subprodutos não agressivos aos microorganismos do meio aquático (em geral, H2, H2O e O2) e ausência de geração de
odor e sabor.
Entretanto sua utilização em maior escala industrial tem sido limitada baseandose em avaliações da relação custo/benefícios ainda consideradas elevadas. Além
disso, devido ao maior potencial oxidante geralmente apresentado por tais biocidas,
questões envolvendo incremento de possíveis processos de corrosão em superfícies
metálicas também têm sido levantadas (GONÇALVES, 2002; PENNA, 2005;
PERES, 2006).

3.6.2.1.3.1 Peróxido de Hidrogênio

Como biocida alternativo ao cloro, o peróxido de hidrogênio tem sido aplicado
contra bactérias, algas, vírus e leveduras, conferindo efeito tóxico e apresentando
alta eficiência no tratamento de águas e efluentes industriais, principalmente quando
associados a outros produtos tais como ozônio e ácido peracético (PERES, 2006).
A atuação do peróxido de hidrogênio está relacionado à produção de radicais
hidroxilas no meio intracelular, conduzindo à incapacidade de sobrevivência
microbiana. Tais radicais livres atacam componentes celulares essenciais, incluindo
lipídeos, proteínas e DNA (PENNA, 2005). Segundo WAGNER et al. (2002), o
peróxido de hidrogênio pode ser classificado como um bactericida não específico
sendo mais efetivo contra bactérias Gram-positivas que Gram-negativas.
Os peróxidos são fortes oxidantes, sendo comprovadamente mais eficazes que
compostos clorados, não sendo degradados na presença de matéria orgânica.
Apresenta níveis de segurança elevados, já que é um metabólito natural do
organismo, sendo extremamente miscível à água. Apresenta grande versatilidade,
pois pode ser usado em diferentes formulações e a atividade selecionada contra
algum micro-organismo definido, simplesmente por ajuste das condições de reação
(pH, temperatura, tempo de reação, catalisador, etc). O peróxido de hidrogênio
apresenta-se na forma

liquida,

gasosa e

de

plasma,

sendo

encontrado

comercialmente na forma de soluções aquosas com cerca de 35 a 50% de peróxido
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de hidrogênio ativo. Devido à sensibilidade à luz e ao calor, o peróxido de hidrogênio
é instável às temperaturas superiores a 25 oC (PENNA, 2005).
A inativação de micro-organismos é função da concentração do peróxido de
hidrogênio mantida em água, do tempo de exposição e da temperatura do meio. A
atividade do peróxido de hidrogênio pode ser inativada na presença de catalase
produzida nos sistemas citocrômicos de micro-organismos aeróbios e anaeróbios
facultativos, o que resulta na degradação do peróxido de hidrogênio em água e
oxigênio (PENNA, 2001). Elkins et al. (1999), Frederick et al. (2001), Wagner et al.
(2002) e Gomaa & Azab (2007) também relatam a decomposição do peróxido de
hidrogênio na presença de catalase.
Quando comparado ao ozônio, dióxido de cloro e ao cloro, o peróxido de
hidrogênio apresenta menor ação biocida, apesar se ser um oxidante eficiente.
Entretanto, pode apresentar melhor eficiência no processo de desinfecção se
combinado a outros compostos oxidantes, tais como com ozônio, ultravioleta ou
ácido peracético (PERES, 2006).
Segundo

PENNA

(2005),

o

produto

comercial

utilizando

o

par

ácido

peracético/peróxido de hidrogênio, com mistura na composição de ácido peracético
(4,5% v/v) e peróxido de hidrogênio (22 % v/v), apresenta atividade semelhante
àquela desenvolvida pelo peróxido de hidrogênio e ácido peracético, liberando
moléculas de H2O2 e ácido acético. De acordo com o autor, o aumento da ação
biocida conferida à combinação de tais produtos oxidantes, dá-se pelo fato do ácido
peracético permanecer ativo mesmo na presença de peroxidases.
Como vantagens, o peróxido de hidrogênio apresenta o menor custo em relação
aos biocidas líquidos e o fato de não gerar subprodutos tóxicos na água (PERES,
2006). Segundo o autor, na aplicação rotineira de H2O2, resíduos que permanecem
na superfície metálica de materiais não causam danos às características físicas dos
mesmos. Sua aplicação apresenta maior segurança quando comparada ao cloro,
uma vez que ao decompor-se rapidamente em meio aquoso, libera moléculas de
oxigênio e água, traduzindo-se em uma grande vantagem ambiental.
Além disso, o peróxido de hidrogênio apresenta amplo espectro de ação e rápida
eficácia sobre bactérias gram-positivas e negativas, bacilos da tuberculose; vírus,
leveduras e fungos (PENNA et al., 2001; PENNA, 2005). Na Tabela 3.13 pode-se
observar o espectro da atividade do peróxido de hidrogênio frente a alguns
organismos.
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Tabela 3.13 – Espectro da atividade do peróxido de hidrogênio em relação a
diferentes organismos (Fonte: Adaptado de BLOCK, 2001 apud PERES, 2006).
Concentração
Organismo

adicionada à água
(mg.L-1)

Tempo necessário à
letalidade (min)

Bactérias
Staphylococus aureus e

1000

60

500

180 - 210

30

180

Escherichia coli
Leveduras
Torula spp. e Oidium ssp.
Vírus
Orthinosis virus

Na literatura (ELKINS, 1999; GOMAA & AZAB, 2007), valores elevados de
concentrações de peróxido de hidrogênio para o controle do crescimento microbiano
têm sido mencionados, principalmente no controle da desinfecção reportada para a
área alimentícia e têxtil. Flynn (2009) menciona a necessidade de manutenção de
concentrações de peróxido de hidrogênio, no controle do crescimento microbiano em
águas de torres, ainda consideradas elevadas.
De acordo com Peres (2006), o desenvolvimento de pesquisas que visem a
esclarecer melhor os mecanismos de atuação do peróxido de hidrogênio no controle
microbiano em águas de resfriamento, visa à adequação do uso deste biocida em
concentrações tão reduzidas quanto às praticadas atualmente nestes sistemas com
o uso de outros biocidas oxidantes (cloro, p.e). Aliado às questões de segurança e
ambientais, o peróxido de hidrogênio, combinado ou não com outros processos
oxidativos, apresenta um grande potencial para aplicação com sucesso em águas de
sistemas de resfriamento.

3.6.2.1.3.2 Ozônio

Considerado um oxidante poderoso, o ozônio é rapidamente dissolvido em água
apresentando potencial de promover muitos benefícios, tais como atuar como um
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biocida seguro tanto no sentido do manuseio quanto às questões atribuídas à
segurança ambiental. Gerado on-site, se dosado corretamente, o ozônio é
totalmente consumido na água do sistema de resfriamento não produzindo
subprodutos orgânicos halogenados e/ou tóxicos ao meio ambiente (FLYNN, 2009).
Como desvantagem, apresenta um tempo e meia vida relativamente baixo,
apresentando, portanto, dificuldades de garantir a promoção de contato com todas
as áreas envolvidas no circuito da água de resfriamento. Além disso, reage com
muitos compostos orgânicos podendo degradar componentes físicos constituintes do
sistema de resfriamento. Flynn (2009) também ressalta que devido ao seu elevado
poder oxidante, o ozônio pode favorecer o incremento de taxas de corrosão
metálicas e remover o zinco de algumas ligas. Segundo o autor, diversos autores
atribuem ao ozônio a capacidade de ser utilizado como produto único em tratamento
de águas de torre. Entretanto, há controvérsias relativas à sua verdadeira atuação
no controle de processos de incrustação e corrosão.

3.6.2.1.4 Biocidas não oxidantes

Uma grande classe de compostos orgânicos pode interferir no metabolismo dos
micro-organismos, seja pela inativação de enzimas celulares ou de ligações
protéicas ou pela ruptura de paredes celulares (lise) (PENNA, 2005; FLYNN, 2009).
Em sistemas de resfriamento, dentre os biocidas não oxidantes mais utilizados, são
citados os organo sulfurosos, sais quaternários de amônio, isotiazolinas,
glutaraldeídos e dibromo nitrilo propionamida (DBNPA) (MACHADO, 2005; FLYNN,
2009; FLYNN, 2009). A maioria destes biocidas não apresenta amplo espectro de
atuação, tendo atividades específicas de controle do crescimento de bactérias,
fungos ou algas. A Tabela 3.14 apresenta mecanismos de atuação e algumas
características atribuídas a alguns biocidas não oxidantes empregados em águas de
resfriamento.
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Tabela 3.14 – Exemplos de alguns dos biocidas oxidantes empregados no controle
microbiano em águas de sistemas de resfriamento (Fonte: Adaptado de FLYNN,
2009).
Mecanismo de

Biocida

atuação

Vantagens
Efetivo tanto para
fungos como

Desestabilização
Isotiazolina

bactérias;

da membrana

persistente no

celular. Desativa

sistema; sinergismo

enzimas vitais.

com oxidantes;
atividade em ampla
faixa de pH.

Promove ligação

amínicos adjacentes
Glutaraldeído

em paredes
celulares protéicas.
Impede

Inativada pela
presença de
contaminação de
sulfitos; produto
concentrado provoca
sensibilidade
cutânea.
Reage com
halogênios, amônia e

cruzada entre
grupamentos

Desvantagens

Muito efetivo em
faixa de pH
característica de
água de torre.

aminas orgânicas
(exceto com
quaternário de
amônio); não deve
ser aplicado

funcionamento

paralelamente a

celular.

biocidas oxidantes.
Pouco persistente;

Reage com
2,2-dibromo-3nitrilo

membrana celular e

propionamida enzimas. Causa

(DBNPA)

bloqueio do

hidrolisa rapidamente
Ação rápida

em pH alto (igual ou

sobre o crescimento

superior a 8,5); custo

bacteriano.

relativo elevado;

metabolismo celular.

pouco efetivo contra
fungos e algas.
Efetivo de

Liga-se a

Compostos
quaternários
amônio

de

maneira geral contra

componentes

bactérias, fungos e

aniônicos celulares e

algas; apresenta

à parede celular.

propriedades
dispersantes.

Pode causar
espuma e pode
inativar polímeros
aniônicos
dispersantes.
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Diferentemente dos biocidas oxidantes, os biocidas não oxidantes devem ser
aplicados

em

dosagens

periódicas

de

choque,

devendo

ser

utilizados

alternadamente dois biocidas com mecanismos de atuação diferente, a fim de se
evitar o desenvolvimento da resistência microbiana.

3.6.2.2 Fatores físicos e químicos

Dentre diversos fatores físicos e químicos que influenciam nos processos de
controle de crescimento microbiológico, dentre os mais importantes encontram-se a
temperatura, o pH, e a

dureza da água (PENNA, 2005). Um aumento de

temperatura favorece a atividade do agente biocida, enquanto o efeito do valor de
pH na ação antimicrobiana depende do biocida utilizado, dos micro-organismos
presentes, entre outros fatores. O autor relata que geralmente valores de pH<7,0
sensibilizam células vegetativas e favorecem a difusão do agente desinfetante. A
atividade de compostos a base de cloro vai depender do valor de pH do meio,
enquanto que a atividade do peróxido de hidrogênio independe do valor de pH. Os
compostos a base de quaternários de amônio tornam-se mais efetivos em meios
cujo valor de pH>7,0, pois são ativas na forma de cátions. Segundo Penna (2005), o
pH na faixa alcalina aumenta a atividade destes compostos catiônicos, e
sinergicamente, provoca aumento do número de grupos carregados negativamente
nas proteínas da superfície bacteriana, possibilitando maior número de sítios com os
quais o agente desinfetante pode se combinar. A dependência da atividade
antimicrobiana do desinfetante em relação ao valor de pH diminui, segundo os
autores, à medida que a temperatura do meio atinge 70 oC. Quanto à dureza da
água, a presença de íons divalentes, tais como cálcio e magnésio, propicia a
formação de precipitados insolúveis pela interação destes com dispersantes e outros
compostos orgânicos presentes na água, fazendo com que a eficácia de biocidas a
base de compostos quaternários de amônio, por exemplo, seja sensivelmente
reduzida.

3.6.2.3 Presença de matéria orgânica

Matéria orgânica de diversas formas pode ser introduzida no sistema de
resfriamento, sejam através de resíduos, partículas orgânicas e/ou insetos carreados
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para a bacia da torre pelo ar ambiente, ou por vazamentos de fluidos de processo,
tal como óleo combustível. Independente da fonte de contaminação, a matéria
orgânica interfere na ação dos agentes antimicrobianos, seja por simples reação ou
formação de complexos que reduzem a concentração do agente químico disponível
para reagir com os micro-organismos, exercendo redução acentuada das atividades
dos compostos altamente ativos como os liberadores inorgânicos de cloro e do ácido
peracético. Segundo Cheung et al. (1996) apud Gonçalvez (2002), a redução
significativa da eficácia de biocidas na presença de matéria orgânica, está associada
a sua inativação ou à proteção das células bacterianas.

3.6.2.1.4 Cinética de desinfecção

De acordo com Wagner e colaboradores (2002), as cinéticas de desinfecção, em
geral, são tipicamente modeladas por cinéticas de 1ª ordem, a exceção quando nos
trechos de curvas distintas e não lineares, características dos primeiros e últimos
estágios (“inicial” e “final”, respectivamente).
Um dos modelos que leva em conta tais efeitos foi desenvolvido por Hom (1972)
apud Wagner (2002), conforme se segue:
 dN 
m
n

 = − k .N .t .C
dT



Equação 3.63

Onde:
N = concentração de micro-organismos ao longo do tempo (t);
K = constante de decaimento microbiano;
C = concentração residual do desinfetante (biocida);
m = constantes referentes às curvas características “inicial” e “final”; se m<0,
ocorre a “curva final”; se m>0, ocorre a “curva inicial”;
n = coeficiente de desinfecção (ou de diluição).

Uma vez que o peróxido de hidrogênio se decompõe rapidamente durante o
processo de desinfecção, não é válido assumir a concentração de desinfecção como
uma constante. Logo, a equação de Hom (1972), levando-se em conta a variação da
concentração de desinfecção ao longo do tempo, pode ser escrita de acordo como
se segue:
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Equação 3.64

Onde:
Cn(t) = Concentração do desinfetante ao longo do tempo.

Sabendo-se que a cinética da taxa de decaimento do peróxido de hidrogênio é de
2ª ordem, que o coeficiente de desinfecção (n) é único e “m” é igual a zero, tem-se
que:
1
 dN 
m

 = − k .N .t .
1
 dT 
+ k * .t
C0

Equação 3.65

Após integração, obtém-se para a expressão do modelo de decaimento de 2ª
ordem:

(

)

N = N 0 k .C0 .t + 1
*

−

k
k

*

= N 0 .x

−

k
k*

Equação 3.66

Onde:
x = (k*.Co.t+1)
Estudos conduzidos por Wagner e colaboradores (2002), com efluente sanitário
no Canadá, verificaram o modelo de 2ª ordem para o decaimento de peróxido de
hidrogênio ao longo do tempo. Resultados de contagem de coliformes fecais (CF) ao
longo do tempo, obtidos para diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio
adicionadas a amostras de efluentes, encontram-se na Figura 3.35.
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CF (UFC.100.mL-1)

13 de janeiro de 2000

-1

♦ 58 mg.L H2O2
-1

■ 116 mg.L H2O2
-1

▲233 mg.L H2O2
-1

● 466 mg.L H2O2

Curvas ajustadas ao modelo de 2ª ordem

Tempo (min)
Figura 3.35 – Concentração de coliformes fecais (UFC.100 mL-1) em função da
concentração residual de peróxido de hidrogênio e o tempo de contato, de acordo
com o modelo de desinfecção com cinética de 2ª ordem (Fonte: Adaptado de
WAGNER et al., 2002).

Devido à baixa eficiência de desinfecção do peróxido de hidrogênio (constante de
decaimento microbiano k médio = 2,6 x 10-4 L.mg.min-1), elevadas dosagens deste
biocida foram necessárias (100 a 500 mg.L-1) para alcançar a redução de interesse
da ordem de 3 log na concentração de coliformes fecais (concentração final igual a
103 UFC.100.mL-1), mesmo após duas horas de tempo de contato. O autor concluiu
que a taxa de decaimento da concentração de peróxido de hidrogênio é
inversamente proporcional à concentração inicial aplicada de biocida, indicando que
em baixas concentrações iniciais, a taxa de decaimento seria mais alta. Uma vez
que as bactérias planctônicas são as primeiras a serem inativadas, aquelas
presentes no biofilme só serão afetadas depois que o biocida for capaz de difundir
através de qualquer que sejam as barreiras protetoras. Sendo assim, um decaimento
lento do residual de peróxido no meio pode ser vantajoso quando se é possível
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manter um longo tempo de contato meio/biocida, como no caso de águas de sistema
de resfriamento (WAGNER et al., 2002).

3.6.3

Tratamento anti-corrosivo

De acordo com Castelló (2009) e Flynn (2009), o tratamento químico anticorrosivo deve ser realizado mediante a adição de produtos químicos que promovam
a inibição de processos de corrosão dos metais, seja pela formação de uma fina
película protetora sobre os metais, ou pela indução da formação de uma fina
camada de óxidos metálicos protetores que podem reagir com as substâncias
agressivas presentes na água do meio.
Em função de diferentes características apresentadas pelos principais inibidores
de corrosão, o emprego sinérgico de inibidores catódicos juntamente com anódicos
é bastante comum em sistemas de resfriamento. Visa-se com esta mistura a
promoção de um programa de tratamento químico preventivo mais seguro, redução
da concentração aplicada de inibidores e redução da formação de nucleação de
pites nos metais (MACHADO, 2004). Dentre combinações sinérgicas normalmente
utilizadas, pode-se citar: Cromato/ zinco; cromato/ polifosfato/ zinco; polifosfato/
fosfonato/ zinco; fosfonato/ zinco/ azol e molibdato/ azóis.
Entretanto, para a escolha do anti-corrosivo adequado, deve-se levar em conta
determinados parâmetros do sistema, tal como o tipo de anti-incrustante utilizado, a
temperatura e salinidade do meio, entre outros. Além disso, segundo Gentil (2003),
para que a utilização dos inibidores de corrosão seja viável, algumas considerações
devem ser avaliadas:
a) Levantamento das causas da corrosão no sistema, visando-se identificar os
problemas que podem ser solucionados com o emprego de inibidores;
b) O custo demandado com a sua aplicação, visto que estas não devem exceder
os custos das perdas originadas pelo processo corrosivo;
c) As propriedades e os mecanismos de ação dos inibidores a serem usados, de
forma a se verificar a compatibilidade da aplicação destes com os processos em
operação e materiais metálicos envolvidos no sistema.
d) Adequação da adição e controle dos produtos químicos de forma a se evitar: a
redução de trocas térmicas; formação de espumas; perda da ação dos inibidores
pela deficiente solubilidade destes no meio corrosivo; possíveis reações entre os
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inibidores empregados (incompatibilidade) ou com possíveis contaminantes do meio
corrosivo, além da redução de inibidores oxidantes ocasionando nula a sua ação.
De acordo com Mello (2008), a ocorrência de processos corrosivos, em geral,
assim como o desempenho e eficiência de inibidores de corrosão, está associada à
qualidade da água de resfriamento em circulação no sistema. O autor cita alguns
fatores como os principais responsáveis pelo processo corrosivo, sendo estes: pH,
condutividade da água, temperatura da água, velocidade de escoamento da água e
concentração residual de biocida oxidante.
Tanto os biocidas oxidantes quanto substâncias fortemente catiônicas (polímeros
e quaternários de amônio) são mencionados por Gentil (2007) como sendo
compostos que podem comprometer a eficiência dos inibidores de corrosão. Da
mesma forma, temperaturas superiores a 70 oC são passíveis de reduzir a eficiência
de tratamentos anti-corrosivos à base de fosfatos e zinco, pela promoção da
reversão fosfática e o conseqüente incremento na precipitação localizada de
depósitos. Velocidades de escoamento de água elevadas podem favorecer a queda
das taxas de corrosão pelo favorecimento a um maior contato do inibidor com a
superfície metálica. Em contra partida, um incremento na disponibilização de
nutrientes e nas concentrações de oxigênio dissolvido no meio, também promovidos
pelo aumento nas velocidades de escoamento de água, podem favorecer o processo
de adesão da biomassa e o crescimento do biofilme sobre superfícies metálicas.
Gentil (2007) e Flynn (2009) mencionam que dentre as diversas famílias de
produtos químicos que se classificam como anticorrosivos, tais como os inibidores
anódicos, catódicos ou mistos, estes podem ainda ser classificados como
inorgânicos ou orgânicos.

3.6.3.1 Inibidores anódicos

Segundo FLYNN (2009), os inibidores anódicos atuam nas áreas anódicas
interferindo nas reações de oxi-redução pela redução da taxa de dissolução do metal
na solução. Os inibidores anódicos atuam sobre metais formando filmes de óxidos
protetores (TROVATI, 2004) ou gerando precipitados que irão favorecer as
características dos filmes protetores (FLYNN, 2009).
Hidróxidos, carbonatos, boratos, silicatos e fosfatos de metais alcalinos são
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substâncias que atuam como inibidores anódicos reagindo com os íons metálicos
divalentes para formar produtos insolúveis de ação protetora, geralmente a partir da
precipitação de hidróxidos oriundos da hidrólise dos inibidores citados (GENTIL,
2007). Dentre os principais inibidores anódicos utilizados encontram-se ortofosfatos,
molibdatos, lignosulfonados, taninos, polímeros, silicatos e cromatos.
Os cromatos (sais de cromo hexavalente), que até a década de 80 eram
amplamente empregados no Brasil como anti-corrosivos de baixo custo, excelente
espectro e elevada eficácia em sistemas de resfriamento, tornaram-se proibidos a
partir de então por suas características altamente tóxicas e comprovadamente
carcinogênicas Os silicatos, muito eficazes sobre o aço inox, cobre e alumínio,
atuam pela formação de uma película de silicato a pH entre 7, e 10. Já os
molibdatos, apesar de apresentarem propriedades físico-químicas semelhantes aos
cromatos, tornaram-se inviáveis por questões de custos. Polímeros solúveis em
água e de baixa massa molecular, tais como poliacrilatos e polimaelatos,
apresentam boa atuação anticorrosiva ao aço carbono. Entretanto, tal efeito inibitório
é instável na presença de águas com baixas concentrações de dureza, sendo tal
estabilidade incrementada quando na supersaturação em carbonato de cálcio
(MELLO, 2008; CASTELLÓ, 2009)
Segundo os autores, como desvantagem geral, os inibidores anódicos
apresentam a necessidade rigorosa de controle nas concentrações de dosagens de
forma a garantir a integridade do filme ao longo de todo o metal. Uma vez que a
superfície metálica apresente falhas ao longo do filme protetor, seja pelo rompimento
do filme ou pela deficiência na adição do inibidor, esta acarretará em processos
corrosivos extremamente acelerados, visto que a relação área catódica/área anódica
apresenta-se muito elevada.

3.6.3.2

Inibidores catódicos

Os inibidores catódicos atuam nas regiões catódicas dos processos corrosivos,
impedindo a transferência de elétrons para as superfícies catódicas. O mecanismo
de ação também se baseia na formação de barreiras físicas promovidas pelo filme
protetor formado por hidróxidos insolúveis de metais divalentes, que restringem a
difusão dos íons de hidrogênio, oxigênio e hidroxilas do meio líquido para as
superfícies catódicas, impedindo assim o fechamento do ciclo das reações de
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corrosão (GENTIL, 2007).
Os principais inibidores catódicos empregados no controle da corrosão em
sistemas de resfriamento são (SUZUKI, 1999; GENTIL, 2007; FLYN, 2009):
- Polifosfatos: Requerem a presença de íons divalentes em água, tais como
cálcio, de maneira a formarem uma película de polifosfato de ferro e cálcio sobre o
metal e atuarem como inibidores de corrosão. De acordo com Suzuki (1999), para a
inibição da corrosão, a concentração necessária do fosfato em água diminui na
medida em que a dureza de cálcio aumenta. Tal fato pode ser observado na Figura
3.36, onde a relação entre o efeito da inibição da corrosão em aço carbono e as
concentrações de polifosfato e dureza de cálcio é apresentada.
-1

● Dureza de cálcio: 50 mg CaCO3.L

-2

-1

○ Dureza de cálcio: 100 mg CaCO3.L

-1

Dureza de cálcio: 150 mg CaCO3.L

-1

Taxa de corrosão (mg.dm .d )

140
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o

Temperatura da água: 50 C
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0
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-1

Fosfato (mg PO4 .L )

Figura 3.36 – Correlação entre o efeito do polifosfato na presença de dureza de
cálcio sobre a inibição da corrosão em aço carbono (Fonte: Adaptado de SUZUKI,
1999).

Além da inibição da corrosão, os polifosfatos também atuam como inibidores de
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incrustação. Seu uso é recomendado para sistemas de resfriamento cujo pH da
água de recirculação varie entre 6,5 e 7. Seu uso combinado com zinco apresenta
resultados superiores ao uso isolado do polifosfato, principalmente em águas que
apresentam baixas concentrações de cálcio. Entretanto, podem favorecer o
desenvolvimento microbiano uma vez que é fonte de fósforo como nutriente.
- Sais de zinco: Normalmente utilizados associados a outros inibidores de
corrosão (fosfonatos, polifosfatos, p. e.), uma vez que seu uso individual não
apresenta bons resultados. Assim como os sais de níquel, apresentam efeito
inibitório da corrosão para aço carbono, cobre e suas ligas. Também promovem boa
proteção ao aço inoxidável, devendo-se, entretanto, evitar concentrações excessivas
devido às restrições limitantes ambientais para descarte. A redução da sua eficácia é
observada a pH superiores a 8 devido ao decréscimo da sua solubilidade.
De acordo com Mello (2008), os mecanismos de ação atribuídos aos principais
inibidores catódicos na presença de zinco, iniciam-se pela formação, no catodo, de
um filme insolúvel de hidróxido de zinco – Zn(OH)2 – favorecido pela disponibilidade
de íons hidroxila nessa região. Na sequência, há a formação de filme de ortofosfato
de zinco – Zn3(PO4)2 – ou um complexo de fosfonato/ zinco quando associado a um
polifosfato ou fosfonato, respectivamente. O efeito sinérgico da associação do zinco
com o polifosfato, comparado com a aplicação apenas do polifosfato em água de
resfriamento, na presença de baixa dureza, pode ser visto na Figura 3.37.
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Temperatura da água recirculante: 50 oC

Taxa de corrosão (mg.dm-2.d-1)

Dureza de Cálcio: 50 mg CaCO3.L-1

Polifosfato
Polifosfato + sais de zinco
Concentração (mg.L-1)
Figura 3.37 – Efeito da inibição da corrosão promovida pela associação de zinco e
fosfato em água de resfriamento, comparada com a ação da atuação da presença
somente do fosfato (Fonte: Adaptado de SUZUKI, 1999).

A presença de zinco promove o aumento da densidade do filme protetor formado,
diminuindo sua porosidade e aumentando, conseqüentemente, a resistência
mecânica do filme (SUZUKI, 1999 apud MELLO, 2008). Como inconveniente, em pH
superiores a 8,2, o uso não combinado de zinco com outros inibidores de corrosão
(fosfato, fosfonato, p.e.) pode levar a sua precipitação como hidróxido de zinco,
podendo este inclusive fazer parte de incrustações.
Os inibidores catódicos são considerados mais seguros que os anódicos, mesmo
quando aplicados em baixas concentrações, uma vez que atuam promovendo uma
polarização catódica. Como o metal no catodo não se ioniza, mesmo não se
encontrando este completamente coberto pelo filme inibidor, não haverá corrosão
localizada acentuada nestas áreas.
Entretanto, os sais de fosfato sofrem hidrólise em meio aquoso, originando o
ortofosfato, que por sua vez também reage com cálcio e zinco presentes na água
formando, da mesma forma, sais insolúveis que se depositam sobre o metal. Por
outro lado, os sais de ortofosfato têm uma maior tendência à deposição que os sais
de polifosfato. Sendo assim, se a taxa de reversão fosfática for elevada, problemas
de deposição excessiva no sistema, com a formação de filmes muito espessos, pode
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ocasionar a redução da eficiência nos processos de troca térmica dos equipamentos.
Apesar de problemas envolvendo processos de deposição, o ortofosfato, assim
como o zinco, possui a propriedade de aumentar a densidade do filme formado,
proporcionando a este uma maior resistência e, se bem controlado, uma menor
espessura (MELLO, 2008).

3.6.3.3

Inibidores Orgânicos

Os inibidores orgânicos são produtos pertencentes a diversas famílias, tais como
azóis, aminas, ácido benzóico e compostos heterocíclicos, que possuem a
capacidade de formar uma película protetora adsorvida na superfície metálica, sendo
especialmente indicados para ligas contendo cobre ou alumínio (CASTELLÓ, 2009).
Entretanto, pelo seu elevado custo e baixa eficiência anti-corrosiva apresentada ao
aço carbono, quando comparados com os inibidores de corrosão inorgânicos, os
inibidores orgânicos não têm sido aplicados com freqüência em águas de sistemas
de resfriamento (SUZUKI, 1999).
Azóis, tais como o benzotriazol, toliltriazol e mercaptobenzotiazol, constituem-se
como inibidores específicos e de alta eficiência ao cobre, apresentando elevada
afinidade com os íons de cobre presentes em solução na água de resfriamento. Sua
atuação favorece a redeposição de tais íons nas superfícies de cobre e suas ligas,
constituindo-se como uma barreira altamente protetora. Sendo assim, promove a
redução da diferença de potencial existente entre o cobre e o ferro, favorecendo a
redução significativa das concentrações dos inibidores necessários e do consumo de
tais produtos químicos (DANTAS, 1988).

3. 7 EFLUENTES DE REFINARIA E REÚSO
Com a crescente escassez mundial de água doce, a busca por tecnologias que
viabilizem o tratamento de efluentes para fins de reúso têm sido foco de intensos
estudos nas últimas décadas. Estima-se que refinarias de petróleo de médio porte
no Brasil, deverão desembolsar cerca de 4 milhões de dólares cada, apenas pelo
uso da água incluindo, neste cálculo, o tratamento e descarte dos efluentes gerados
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(FOFANO, 2010). Associadas às limitações de disponibilidade e ao aumento de
custo da água, além da necessidade de implementação de novos processos nas
refinarias de petróleo, o reúso de efluentes neste segmento industrial torna-se um
fator crítico.
Puckorius e Tiangco (2002) apud Machado (2004) ressaltam que boa parte dos
trabalhos mais relevantes para fins de reúso de águas é proveniente de refinarias e
indústrias petroquímicas, uma vez que essas indústrias apresentam as maiores
variações com relação à metalurgia dos materiais, à velocidade e qualidade da
água, à variação de temperatura e aos tipos de trocadores de calor. Segundo
Puckorius et al. (2001), mais da metade dos estados americanos fazem uso do
reúso de água para atender à demanda dos sistemas de resfriamento. Apesar de se
ter mundialmente o esgoto municipal tratado como a fonte mais comumente utilizada
para reúso, outras fontes estão sendo necessariamente levantadas para atender à
demanda e reduzir custos.
Com o objetivo de se fazer o reúso dos efluentes gerados em refinarias, vários
processos de tratamento e condicionamento de águas estão sendo mundialmente
desenvolvidos. Em refinarias no Brasil, efluentes têm sido normalmente direcionados
para processo de remoção de óleo do tipo separadores de água e óleo e flotadores,
seguido de processo biológico caracterizado por lagoas aeradas, lodos ativados ou
reatores de biomassa fixa (SANTIAGO, 2009). Nestes processos a maioria dos
poluentes presentes é removida e, as novas características físico-químicas desta
forma propiciadas ao efluente assim tratado, permitem o atendimento aos limites de
lançamento estabelecidos pela legislação para seu descarte em corpos receptores
Entretanto, para fins de reúso, são ainda necessários tratamentos adicionais que
promovam a remoção dos sólidos biológicos residuais, ou ainda, a remoção de sais
limitantes do reúso para fins de utilização em sistemas de resfriamento, principal
demanda de águas em uma refinaria (SANTIAGO, 2009).
O esquema da Figura 3.41 mostra as tecnologias dos processos de tratamento de
efluentes desenvolvidos e empregados em refinarias no Brasil, visando tanto ao seu
descarte como para fins de reúso em sistemas de resfriamento (SANTIAGO, 2009).
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Figura 3.38 – Esquema de processos de tratamento de efluentes empregados em
refinarias visando ao descarte e/ou reúso em sistemas de resfriamento (SANTIAGO,
2009).

Os efluentes gerados nas refinarias são segregados na fonte e caracterizados
como efluentes oleosos e efluentes contaminados. Os efluentes contaminados são
aqueles que podem ou não estar contaminados por óleo livre. Geralmente recebem
contribuição de redes coletoras de águas pluviais, além daquelas oriundas de
drenagem de tanques de contenção e lavagem de pisos. O efluente oleoso, oriundo
principalmente do processo produtivo no refino de petróleo, segue para a Estação de
Tratamento de Despejos Industriais (ETDI) da refinaria, onde este é submetido
basicamente ao tratamento primário seguido do tratamento secundário. No caso de,
ainda após o tratamento secundário, se manterem presentes contaminantes que
necessitem ser removidos, o efluente é direcionado também para o tratamento
terciário para fins de polimento (Figura 3.41).
No tratamento primário, o efluente bruto é submetido a separações físicas de
forma a se favorecer a remoção do óleo livre bruto (separador de óleo e água) e óleo
residual com sólidos suspensos (flotador por ar dissolvido). O óleo livre recuperado é
então redirecionado para reprocessamento. Na seqüência, o efluente oriundo do
tratamento primário é encaminhado para a remoção da carga orgânica, nas lagoas
aeradas, e nitrogênio amoniacal, nos biodiscos (tratamento secundário). Na lagoa de
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deposição de sólidos, a digestão dos compostos orgânicos é finalizada e o lodo
decantado é encaminhado para tratamento térmico e disposição adequada. O
efluente tratado, enquadrado dentro de normas ambientais, segue para descarte nos
corpos hídricos receptores (Figura 3.41).
Para fins de reúso do efluente tratado como reposição de águas em sistemas de
resfriamento, a incorporação de tecnologias de tratamento, pós-tratamento
secundário, que visem à remoção de compostos específicos ainda presentes no
efluente tratado (p.e., sais dissolvidos e sólidos suspensos) se faz necessária. Nesta
rota, um sistema de clarificação avançada de alta taxa, com aplicação de microareia
associada a polímeros, separa sólidos suspensos residuais do efluente clarificado.
Ainda, para a remoção de residuais de matéria orgânica e sólidos dissolvidos, o
efluente é posteriormente encaminhado para filtros de carvão seguido de
eletrodiálise reversa (EDR), respectivamente. O efluente tratado então segue como
água de reposição para as torres de resfriamento.
Na filosofia de “descarte zero”, onde os efluentes gerados são 100% reutilizados
dentro de processos internos da refinaria, a rota de tratamento de efluentes para fins
de reúso propõe, ainda, tecnologias de tratamento para as correntes com rejeitos
geradas na ERD e na torre de resfriamento (Figura 3.41). Nesta rota, as purgas das
torres de resfriamento são direcionadas para filtros de casca de nozes, de forma a
se remover quaisquer traços de óleo livre proveniente, por exemplo, de possíveis
vazamentos de nafta oriundos de trocadores de calor. Para fins de reutilização da
purga na própria torre, o efluente do filtro de casca de nozes segue para filtros
cartucho (remoção de sólidos suspensos), e, em pH elevado (solubilização de sílica),
passa por resina abrandadora e torre descarbonatadora de forma a se removerem
sais de dureza e carbonatos, respectivamente. O efluente, assim então précondicionado, passa por sistema de osmose inversa (OI) onde os sais dissolvidos
são removidos. O produto da OI é direcionado para, juntamente com o produto da
EDR, compor a corrente de água de alimentação da torre de resfriamento. Os rejeito
salinos gerados na EDR e OI são evaporados no evaporador/cristalizador, sendo o
resíduo sólido salino destinado para disposição ambiental adequada.
As águas de reúso podem, entre outros, acelerar processos de corrosão,
incrustação e crescimento microbiológico em sistemas industriais, em função da
presença de alguns constituintes (FLYNN, 2009; SANTIAGO, 2009). Nos sistemas
de resfriamento, a água atua como agente de refrigeração absorvendo calor de uma
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grande variedade de equipamentos e processos.
De acordo com Washington State Department of Ecology (2006), a água de reúso
para sistemas de resfriamento deverá ter sido previamente submetida a processos
de oxidação, coagulação, filtração e desinfecção, de forma a apresentar valores
médios e máximos de alguns parâmetros. Classificadas por Washington State
Department of Ecology (2006) de acordo com o seu uso pretendido, as águas de
reúso para sistemas de resfriamento enquadram-se na classificação mais restritiva
(classe A), uma vez que estas podem proporcionar geração de aerossóis passíveis
de contato humano. Na Tabela 3.15, adaptados de Metcalf & Eddy (2006),
Washington State Department of Ecology (2006) e Water Reclamation and Reuse
Standards (1997), correlaciona-se parâmetros de controle de qualidade de águas de
reúso, seus possíveis impactos e seus limites de concentração para o uso em
sistemas de resfriamento.

159

Tabela 3.15 – Influência da qualidade da água de reúso, seus impactos e limites de
concentração para utilização em águas de resfriamento (adaptado de METCALF &
EDDY, 2006 e WATER RECLAMATION AND REUSE STANDARDS, 1997).
Parâmetro

Impactos

Concentração Limite (*)

Alcalinidade

- Efeitos de estabilidade

-

associados ao pH da água
Amônia

- Interfere na presença de cloro

3 mg NKT-N.L-1 (**)

residual livre

parâmetros em português NKT

- Acelera processos corrosivos
em metais a base de cobre
- Crescimento microbiológico
Cálcio e Magnésio

- Incrustação

-

Sulfeto de Hidrogênio

- Corrosão e geração de odores

-

Ferro

-Incrustação e geração de cor

-

Qualidade microbiológica da

- Processos de formação de

2,2 UFC.100 mL-1

água

biofouling

23 UFC.100 mL-1 (**)

Nitrato

- Crescimento microbiológico

-

pH

- Pode interferir nas reações

-

químicas
Afeta a solubilidade dos
constituintes da água
Fósforo

- Incrustação

1 mg P total. L-1 (**)

- Crescimento microbiológico
Residual de compostos

- Crescimento microbiológico

orgânicos

- Formação de lama

20 mg O2. mL-1 para DBO5 (**)

- Incrustação
Sílica

- Incrustação

-

Sulfato

- Corrosão

-

Sólidos Suspensos

- Deposição

20 mg SS.L-1 (**)

- Suporte para crescimento
microbiológico
Turbidez

-

2 NTU
5 NTU (**)

(*) Média Anual para água de reúso, classificada como Classe A.
(**) Máximo a qualquer tempo, para água de reúso classificada como Classe A.
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No reúso interno em indústrias, Puckorius et al. (2001) apresentam fontes que
freqüentemente não requerem tratamento. Dentre elas encontram-se:
•

Esgoto municipal tratado a nível terciário;

•

Água de rejeito de osmose inversa;

•

Água de lavagem de abrandador;

•

Purga de boiler;

•

Condensado;

•

Algumas águas de processo.

Entretanto, os autores ressaltam que não se enquadram para o reúso direto,
efluentes oriundos de esgoto municipal tratado em nível secundário, efluentes
industriais, em geral, purgas de torres de resfriamento além de algumas outras
águas de processo.
Motivados pela necessidade do alto consumo de água de resfriamento em uma
planta petroquímica (cerca de 60 até 70% do total), gerando um efluente, através
das purgas, de aproximadamente 20 a 40% do total de efluentes da indústria,
Phillips & Strittmatter (1994) apud Machado (2004) levantaram três possibilidades de
reúso interno dentro de uma refinaria. O estudo ressaltou a importância da
identificação das fontes internas para água de reposição em torres de resfriamento,
identificando os contaminantes passíveis de causar problemas, suas estratégias de
pré-tratamento e o tratamento químico adequado para a água específica. Os autores
Identificaram a importância da realização prévia de um processo de auditoria geral
das possíveis correntes de água envolvidas na planta petroquímica antes de se
avaliar a questão do reúso, uma vez que o resultado desta auditoria pode fornecer
um balanço hídrico completo de todas as unidades da planta, incluindo os resultados
de parâmetros de qualidade de águas, tanto da entrada, quanto da saída de todos
os processos. Além disso, tal processo possibilita tanto a identificação de pontos de
maior consumo de águas quanto de maior descarga de efluentes, auxiliando na
definição dos processos que serão beneficiados com correntes de reúso e na
definição dos pré-tratamentos que serão necessários a cada corrente. Conclui-se
assim que para fins de reúso, algumas correntes devem ser tratadas isoladamente
de forma a se evitar contaminações ainda maiores, e que outras, devem ser
misturadas com água potável (clarificada). Outro parâmetro de extrema importância
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dentro dessa avaliação cabe à localização de cada fonte de água, pois os custos
com bombeamento e tubulações podem ser extremamente elevados. Sabendo-se
que cada uma das possíveis fontes apresentariam características físico-químicas
diferentes, estas acarretariam problemas diferentes e, portanto, mereceriam
tratamentos diferentes. Após detalharem os potenciais problemas de cada corrente
de água e indicarem as alternativas de tratamento, ao final do trabalho, Phillips &
Strittmatter (1994) concluíram que todas as fontes poderiam ser aproveitadas desde
que se respeitassem as características de cada efluente.
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Capítulo 4: MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo desenvolvido teve como objetivo avaliar os efeitos da utilização de
peróxido de hidrogênio e do hipoclorito de sódio sobre o controle de crescimento
microbiológico (micro-organismos sésseis e planctônicos) e taxas de corrosão
associadas em águas de reúso em torres de resfriamento. Diante disso, neste
capítulo são apresentados os procedimentos experimentais bem como os materiais
utilizados para o desenvolvimento deste estudo.

4.1 ETAPAS DO TRABALHO
Os estudos foram conduzidos em seis etapas, compostas de avaliação preliminar
seguidos de 5 experimentos.
Nos estudos preliminares objetivou-se observar o comportamento do sistema
torre de resfriamento em escala piloto, associada a três árvores de testes em série
para avaliação dos cupons de corrosão e biocorrosão, de forma a realizar os ajustes
necessários para a melhor condução dos experimentos propostos. Nesta etapa, a
motivação foi observar o comportamento do sistema construído, realizando ajustes
envolvendo controle das dosagens de produtos, purgas, água de reposição, água de
recirculação, temperatura, etc. Neste ensaio, as taxas de decaimento de cloro e
peróxido de hidrogênio com o tempo também foram avaliadas.
No 1º experimento, a dosagem dos biocidas foi realizada sem adição de qualquer
tipo de inibidor de corrosão e/ou incrustação nas águas dos sistemas de
resfriamento em recirculação. Nos experimentos subseqüentes, produtos químicos
inibidores foram empregados.
Dois experimentos (2º e 3º Experimentos) foram realizados para avaliar os efeitos
da manutenção de residuais de cloro livre e peróxido de hidrogênio em
concentrações médias usualmente empregadas em sistemas de resfriamento
industriais. O 4º experimento foi realizado, objetivando-se avaliar os sistemas em
condições de concentrações residuais mais elevadas para o peróxido de hidrogênio.
Foi necessário ainda, o 5º experimento de forma a propiciar a consolidação de
observações para as conclusões referentes a estes estudos.
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4.2. APARATO EXPERIMENTAL

Para a realização dos estudos, foram montados cinco sistemas de resfriamento
em escala piloto, com capacidade de 85 L cada, na Refinaria Gabriel Passos
(REGAP), em Betim, MG – Brasil. Tais sistemas operaram paralelamente durante 31
dias consecutivos para cada experimento realizado. Para cada ensaio, um dos
sistemas era reservado como “unidade controle”, mantendo-se em operação sem
adição de qualquer biocida. Os sistemas serão detalhados no item 4.2.1.
Como biocidas avaliados, soluções comerciais aquosas de peróxido de hidrogênio
(percentual ativo de 50%) e de hipoclorito de sódio (10%) foram empregadas
(Fabricantes: Peróxido do Brasil e Flynn, respectivamente). Durante os diversos
experimentos, ambos os biocidas foram dosados e controlados nos sistemas de
forma a manter concentrações residuais de cloro livre e peróxido de hidrogênio
constantes nas águas dos sistemas. As dosagens dos biocidas foram realizadas
com o auxílio de bombas dosadoras peristálticas (Coleparmer), instaladas
individualmente em cada sistema. A Tabela 4.1 apresenta as concentrações das
soluções de biocidas dosados por bombas dosadoras, e os residuais dos produtos
ativos mantidos para cada experimento realizado ao longo dos estudos.

Tabela 4.1 - Concentrações residuais dos biocidas mantidos nos sistemas e as
respectivas concentrações das soluções preparadas para as dosagens por bombas
dosadoras.
Experimentos
1º, 2º e 3º
Biocidas
Residual Livre (mg.L-1)

Cloro
0,2

0,5

H2O2
0,5

2,0

2,0

4º

5º

H2O2

H2O2

4,0

6,0

6,0

Produtos químicos comerciais da empresa CLARIANT, com características
dispersantes e inibidoras de corrosão para aço carbono, cobre e suas ligas, foram
diariamente adicionados aos sistemas mantendo-se concentrações residuais de
produtos ativos em 8 mg.L-1 de fosfato, 3 mg.L-1 de zinco e 2 mg.L-1 de ativo de
dispersante em cada sistema, com exceção para os primeiros experimentos. A
Tabela 4.2 informa as características dos produtos inibidores utilizados, e as
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quantidades adicionadas aos sistemas durante os experimentos nas concentrações
indicadas na tabela.

Tabela 4.2 – Produtos químicos inibidores de empresa tratadora de águas,
empregados nos sistemas durante os experimentos, após os primeiros estudos.
Produto/
conc. dosadas
(mg.L-1)

Densidade
(g.L-1)

Vazão
Específica/
sistema
(mL.dia-1) *

Dispersante (poliacrilato)

DISPERSOLTC5H/ 14,0

1,3

0,5

Inibidor anódico (fosfato)

DODICOR SA4/ 40,0

1,2

0,5

Inibidor catódico (Zinco)

DODICOR SA10/ 12,5

1,1

0,1

1,1

0,05

Características/
Princípio Ativo

Inibidor ao Cu e suas ligas
DODICOR SA20/ 4,0
(azol)
(*) Para 85 L de água recirculante/ sistema.

4.2.1. Configuração das árvores de testes
Em cada sistema de resfriamento foram instaladas três árvores de testes, uma
para instalação de cupons em cada material metálico, composta cada uma delas
por: um suporte para colocação dos cupons de biocorrosão (biocupons) e três
suportes para cupons de perda de massa (cupons de corrosão) (Figura 4.1).
Para a avaliação das taxas de corrosão e de crescimento microbiológico, cada
árvore recebeu cupons de prova de corrosão de diferente material metálico (aço
carbono – AISI C1020, cobre – CDA110 e aço inox - AISI 316), de forma a avaliar
suas características após contato com água nos sistemas de resfriamento. Para
tanto, foram feitas medidas de perda de massa para cálculos de taxas de corrosão.
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B

A

Figura 4.1 – Suportes para colocação de cupons de corrosão (A) e biocupons (B).

Os cupons de corrosão e biocupons foram instalados na árvore de teste no
sentido do escoamento, partindo-se do material metálico de maior para o menor
potencial de oxidação (aço carbono AISI 1020, seguido do cobre CDA110 e do aço
inox AISI 316), de forma a desfavorecer-se a formação de pilhas eletroquímicas. A
Figura 4.2 mostra um esquema em escala piloto para um dos três sistemas de
resfriamento montados para os estudos, sendo a árvore de teste A, B e C compostas
pelos cupons de aço carbono, cobre e aço inox, respectivamente. Na Figura 4.3,
podem-se observar os suportes instalados nas árvores de testes montadas em
campo.
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Figura 4.2 – Esquema de um sistema de resfriamento montado para os estudos,
composto por uma bacia de torre e três árvores de testes, sendo cada árvore
composta por três suportes para a instalação de cupons de corrosão, e um suporte
para a instalação dos cupons de biocorrosão (biocupons).
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a

b

Figura 4.3 – Vista de árvores de teste montadas nos sistemas instalados para a
condução dos estudos, onde se encontram sinalizados, em uma das árvores,
suportes para colocação de biocupons (a) e de cupons de corrosão (b).

4.3. AVALIAÇÃO
MICROBIOLÓGICO

DAS

TAXAS

DE

CORROSÃO

E

CRESCIMENTO

Os cálculos de taxas de corrosão, cupons de teste para medições de taxas de
corrosão, assim como os seus respectivos suportes, foram confeccionados dentro
das especificações definidas pela Norma ASTM D2688-05.
Para o cálculo das taxas de corrosão, utilizou-se a Equação 4.1, baseando-se na
norma ASTM D2688-05.

CR =

22,3 × W
d ×a×t

Equação 4.1
Onde:

CR = Taxa de corrosão (milésimos de polegada por ano, mpy);
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W = Perda de massa após limpeza do metal (mg);
d = Densidade do metal (g.cm-3);
a = Área do cupom exposta (pol2).
t = Tempo de exposição (dias).

Sendo as densidades dos metais utilizados:
Aço Carbono AISI 1020: 7,85 g.cm-3;
Cobre CDA 110: 8,91 g.cm-3;
Aço Inox AISI 316: 7,90 g.cm-3.

Considerou-se como áreas expostas para os cupons de corrosão durantes os
experimentos, valores na faixa de 3,02± 0,34 pol2.
Para a limpeza dos cupons metálicos e cálculo das respectivas perdas de massa,
tomou-se como referência a metodologia descrita pela Norma ASTM G1-03.
Para a quantificação de bactérias sésseis, cupons para avaliar a biocorrosão
(biocupons) foram elaborados e confeccionados dos mesmos materiais metálicos
utilizados para os cupons de prova de corrosão.
Objetivando-se a comprovação da adesão microbiana e avaliação da morfologia
do biofilme formado em cada material metálico empregado, nas diferentes
concentrações de residuais dos biocidas mantidos, foram realizadas para os
biocupons utilizados, ao longo e ao término de cada experimento, análises de
imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV) – Quanta/ FEI Company
equipado com sistema de microanálise por dispersão de energia (EDS). Para as
análises em MEV, as amostras foram previamente recobertas por uma camada de
300 Å de ouro.
Ao longo dos estudos, micro-organismos planctônicos heterotróficos aeróbios
foram quantificados, a partir da inoculação de amostras das águas em recirculação
em Petrifilm – MERCK, seguido de incubação por 48 horas em estufa a 37 oC e
posterior contagem.
Para a quantificação das bactérias sésseis foram confeccionados biocupons
metálicos com 10 mm de diâmetro com os mesmos materiais metálicos usados nos
cupons de corrosão. Para tal, após o período de exposição desejado (9 e 31 dias),
cada biocupom foi removido de seu respectivo suporte e mantido sob refrigeração
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em 9 mL de solução salina a 1% (v/v) pelo período de até 24 horas. Para a remoção
do biofilme, a solução contendo o biocupom foi submetida a 3 pulsos de 1 minuto de
duração cada, na frequência de 60 hertz. Após esta etapa, a amostra da suspensão
assim obtida foi inoculada em Petrifilm – MERCK, e mantida por 48 h em estufa a 37
ºC. Os resultados das contagens foram expressos em unidades formadoras de
colônias (UFC) por cm2 de área exposta de cada biocupom.

4.4. ÁGUAS UTILIZADAS NOS EXPERIMENTOS

Duas águas de reposição com características diferentes foram utilizadas nos
estudos: água desmineralizada, para reposição contínua das perdas por
evaporação, e água de alimentação dos circuitos, denominada de água sintética,
para reposição das purgas diárias efetuadas.
A água de alimentação dos circuitos foi sintetizada a partir da adição de sais prédefinidos (Tabela 4.3) à água desmineralizada, de forma a simular as características
da futura água de reúso a ser utilizada nas torres de resfriamento de uma refinaria
de petróleo no Brasil, sendo estas obtidas a partir de simulações realizadas em
programas computacionais específicos (PETROBRAS, 2009). As características
físico-químicas da água sintetizada simulando um sistema de resfriamento operando
com um ciclo de concentração de 5 encontram-se na Tabela 4.4.
Tabela 4.3 – Composição da água sintética utilizada na reposição das purgas
efetuadas durante os experimentos.
Sal*

Concentração (g.m-3) água desmineralizada

NaCl

250

CaCl2

155,4

KNO3

130,3

MgCl2

215,8

P.A.

170

Tabela 4.4 – Características físico-químicas pré-definidas para a composição da
água sintética, utilizada na reposição das purgas diárias realizadas nas bacias das
torres.
Parâmetros

Unidade

Valor

Condutividade

microhms.cm-1

2000

Cálcio

mg Ca2+ L-1

56

Magnésio

mg Mg2+. L-1

22

Dureza Total

mg CaCO3 .L-1

230

Cloretos

mg Cl- .L-1

500

pH

-

7

COD (diesel) *

mg. L-1

80

Alcalinidade M

mg. L-1

150

(*) Foi utilizado nafta leve de petróleo para a manutenção da concentração de COD.

Para o armazenamento destas águas, foram utilizados reservatórios de PVC
(“containers”) com capacidade de 1 m3, sendo estes mantidos sobre proteção de
incidência solar direta de forma a minimizar o crescimento microbiológico.
Condições de saturação para a concentração de oxigênio dissolvido nas águas
dos sistemas foram promovidas através de um aspersor de água instalado no
retorno da água para as bombonas de cada sistema, podendo este ser visualizado
na Figura 4.4. O pH para a água sintética foi fixado em 7,0 uma vez que para este
valor, e para as características físico-químicas pré-definidas para a mesma, o Índice
de Langelier (LSI) resultante apresentou-se o mais próximo de zero, ou seja, do
equilíbrio de saturação para o CaCO3.
O tempo de residência hidráulico definido para cada sistema de resfriamento
montado foi fixado em 140 horas, simulando o tempo de residência existente em um
sistema de resfriamento de refinaria (REVAP). A vazão de recirculação de água em
cada sistema foi fixada em 1,6 m3. h-1 e monitorada através de rotâmetros instalados
em linha em cada sistema (Figura 4.5). Para o volume das bacias de torre (BT)
constante de 85 L e diâmetro de tubulação nas árvores de teste de ¾ “, manteve-se
a velocidade de escoamento no interior das tubulações em 1,56 m.s-1, de forma a se
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promover

um

Número

de

Reynolds

(Re)

na

faixa

turbulenta,

conforme

especificações recomendadas pela Norma ASTM D2688-05. Todos os experimentos
foram conduzidos à temperatura controlada, constante e igual a 40±1oC, sendo esta
mantida por termostatos e aquecedores elétricos (resistências) individuais
submersos na bacia da torre de cada sistema de resfriamento montado. A Figura 4.4
mostra a disposição dos sistemas montados, utilizados na condução dos
experimentos.

Termostato

Distribuidor de
água
(aspersor)
Resistência
elétrica

Figura 4.4 – Disposição dos sistemas utilizados nos experimentos.
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Figura 4.5 – Vista dos rotâmetros instalados nos sistemas de resfriamento utilizados
nos experimentos.

4.5. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS

Sendo o volume constante de líquido a permanecer em cada bacia da torre
estipulado em 85 L, para a vazão de recirculação pré-estabelecida em 1,6 m3 h-1, o
tempo de retenção de ciclo (TRC) fora calculado em 3 min, conforme abaixo.
TRC =

V
Q

TRC = 85 L /(1,6 m3 .h-1) = 0,053 h = 3 min
Onde:
V = volume do sistema (m3);
Q = vazão de recirculação de água no sistema (m3.h-1)
Para o cálculo do Número de Reynolds obteve-se:
Re =

v.φi

µ

Re = 29423
Onde:
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v – velocidade de escoamento do fluido dentro da tubulação (m.s-1);
Фh – diâmetro hidráulico (m);
µ - viscosidade cinemática do meio (m.s-1), à 25oC = 1,01.10-6 m2.s-1
A temperatura de 40 oC, favorece-se ainda a obtenção de um Re > 5000 (faixa de
escoamento turbulento), promovendo-se assim as condições de escoamento nos
sistemas de acordo com as recomendadas pela Norma ASTM D2688-05.
As purgas em cada sistema de resfriamento foram calculadas a partir do volume
da bacia da torre (85 L) e o tempo de retenção hidráulica (140 h), sendo fixadas em
14,6 L.d-1.
TRH =

V 0,085
=
P
P

TRH = 140 h, logo P = 14,6 L.d-1.
Onde:
V = volume do sistema (m3);
P = vazão de recirculação de água no sistema (m3.h-1).

No momento das purgas diárias, cada bacia da torre recebeu como água de
reposição o mesmo volume purgado de água sintética. Óleo diesel de destilação
num volume de 4 mL, produzido na refinaria a partir de nafta leve, foi adicionado,
diariamente, como fonte de matéria orgânica (COD = 80 mg.L-1) às bacias das torres
de cada sistema, imediatamente após a realização das purgas.

4.6 ANÁLISES DAS AMOSTRAS DE PURGA

Amostras das correntes purgadas em cada bacia da torre foram coletadas para a
realização das análises dos parâmetros monitorados indicados na Tabela 4.5, nas
freqüências indicadas. As análises fisicoquímicas referentes aos experimentos foram
realizadas no Laboratório Móvel situado na Refinaria Gabriel Passos (REGAP –
MG), com exceção para as análises de ferro total e solúvel, assim como de zinco,
que foram conduzidas no Laboratório da COPPE/UFRJ. Análises microbiológicas de
quantificação de bactérias heterotróficas totais planctônicas foram realizadas no
Laboratório Móvel (REGAP), sendo que as Pseudomonas aeruginosa foram
quantificadas pelo Laboratório do Departamento de Microbiologia da UFMG.

174

Tabela 4.5 – Freqüência de análises dos parâmetros de controle nas águas dos
sistemas de resfriamento (circuitos) ao longo dos experimentos.
Parâmetro

Unidade

Freqüência de Análise

Alcalinidade Total

mg.L-1

diário

Cloreto

mg Cl.L-1

3 x semana (2a/ 4a e 6a feira)

Fósforo Total e Solúvel

mg PO43-.L-1

diário

Ferro Total e Solúvel

mg.L-1

3 x semana (2a/ 4a e 6a feira)

pH

-

Diário

SDT

mg.L-1

diário

COD

mg.L-1

Diário

Dureza Total

mg CaCO3.L-1

3 x semana (2a/ 4a e 6a feira)

Cálcio (Ca)

mg Ca.L-1

3 x semana (2a/ 4a e 6a feira)

Magnésio (Mg)

mg Mg.L-1

3 x semana (2a/ 4a e 6a feira)

Sílica (SiO2)

mg SiO2.L-1

3 x semana (2a/ 4a e 6a feira)

Zinco total (Zn)

mg Zn.L-1

diário

Condutividade

µS.cm-1

diário

Turbidez

NTU

diário

OD

mg O2.L-1

diário

Concentração Residual dos Biocidas

mg.L-1

Diário (mínimo de 6 x ao dia)

Contagem Bactérias Planctônicas

UFC.mL-1

3 x semana (2a/ 4a e 6a feira)

Algumas análises de parâmetros de monitoramento não foram realizadas ao
longo de todos os experimentos (ferro total e solúvel, zinco, fósforo total e solúvel),
devido a impossibilidades pontuais.
As águas condicionadas nas 05 (cinco) bacias das torres permaneceram em
recirculação contínua à vazão e temperatura constantes (rotâmetros e termostatos
individuais, respectivamente), durante o período de 31 dias para cada experimento.

175

4.7 ENSAIOS PRELIMINARES

Nos estudos preliminares realizaram-se os ajustes necessários para a melhor
condução dos experimentos propostos, envolvendo estes otimizações relativas ao
controle operacional das purgas, das dosagens dos biocidas e demais produtos
inibidores, logística das águas de reposição desmineralizada e sintética, água de
recirculação, controle da temperatura, dentre outros.
A avaliação do consumo das soluções biocidas em cada sistema foi realizada,
uma vez que as bombonas contendo as soluções dos biocidas, e acopladas às
respectivas bombas dosadoras, deveriam prover autonomia suficiente para dosagem
contínua e ininterrupta para cada sistema durante os finais de semana e feriados
prolongados. Cálculos de concentrações e ajustes finos nas bombas dosadoras dos
biocidas foram então realizados.
Nesta etapa, taxas de decaimento de cloro e peróxido de hidrogênio com o tempo
também foram avaliadas.

4.7.1 Taxas de Decaimento de Cloro e Peróxido de Hidrogênio
De forma a se verificar se a ação oxidante dos biocidas empregados nos estudos
(cloro e peróxido de hidrogênio) promoveria a oxidação de matéria orgânica, ensaios
em bancada utilizando-se 1 L de amostra de água recirculante proveniente do
sistema de resfriamento piloto em operação em campo, na ausência de biocida (sem
oxidação prévia) e na presença de biocida (pós oxidação prévia), foram conduzidos.

4.7.1.1. Ensaios Sem Oxidação Prévia.

Para a avaliação da ação do cloro sobre a amostra tomada de sistema
recirculante na ausência de biocida (sem oxidação prévia), adicionou-se 3 mL da
solução comercial de hipoclorito de sódio (12%) a 1 L da referida amostra, obtendose uma solução resultante apresentando 6,2 mg.L-1 de cloro residual livre à
temperatura de 25 oC. Mantendo-se a solução em mistura com auxílio de agitador
magnético, concentrações residuais de cloro livre ao longo do tempo foram medidas,
ao mesmo tempo em que 2 gotas de solução 1N de bissulfito de sódio eram
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adicionadas à alíquotas de 10 mL tomadas da solução, de forma a se promover a
remoção de concentrações residuais de cloro ainda presentes na amostra,
permitindo-se assim a avaliação paralela da concentração de COD ao longo do
mesmo período de tempo (analisador COD SHIMADZU 5000A).
Para a avaliação da ação do peróxido de hidrogênio sobre a mesma água,
adicionou-se 1 gota (cerca de 0,05 mL) da solução comercial de peróxido de
hidrogênio (50%) a 1 L de amostra de água recirculante oriunda do sistema de
resfriamento piloto em operação em campo na ausência de biocida (sem oxidação
prévia), obtendo-se uma solução resultante apresentando 10,2 mg.L-1 de peróxido
de hidrogênio residual à temperatura de 25 oC. Mantendo-se as mesmas condições
dos estudos conduzidos com cloro, ou seja, solução em mistura com auxílio de
agitador magnético, concentrações residuais de peróxido de hidrogênio ao longo do
tempo foram medidas (kit reflectométrico MERCK), ao mesmo tempo em que 2 gotas
de solução 1N de bissulfito de sódio eram adicionadas à alíquotas de 10 mL
tomadas da solução, de forma a se promover a remoção de residuais do oxidante
(peróxido) ainda presentes na amostra, permitindo-se assim a avaliação paralela da
concentração de COD ao longo do mesmo tempo (analisador COD SHIMADZU
5000A).
Vale ressaltar que para a realização do acompanhamento da evolução das
concentrações de COD com o tempo (t), as amostras de água recirculante foram
previamente filtradas em papel de filtro de 45 µm. Sendo assim, os resultados
obtidos para COT representaram a fração orgânica solúvel presente na amostra no
tempo.

4.7.1.2. Ensaios Pós Oxidação Prévia

Para oxidação prévia da amostra a ser utilizada no ensaio utilizando cloro,
inicialmente adicionou-se 3 mL da solução comercial de hipoclorito de sódio (12%) a
1 L de amostra de água recirculante, oriunda do sistema de resfriamento piloto em
operação em campo na ausência de biocida (sem oxidação prévia), à temperatura
de 25 oC. De forma semelhante ao ensaio anterior com cloro, sem oxidação prévia,
tomaram-se medidas de cloro residual livre até que estas apresentassem
concentrações próximas de 1 mg.L-1. Adicionando-se novamente o mesmo volume
(3 mL) de cloro comercial à amostra, aguardou-se até que a amostra apresentasse
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um valor de cloro residual livre próximo ao valor inicial apresentado no ensaio
anterior com cloro sem oxidação prévia, tendo-se assim o tempo t inicial (t0).
Concentrações residuais de cloro livre foram medidas ao longo do tempo.
Objetivando-se ainda observar a influência da temperatura da água recirculante
nas taxas de consumo de cloro ao longo do tempo, tomaram-se duas amostras de 1
L cada de tal água, previamente oxidada com NaOCl (10%), e paralelamente,
mantendo-se as amostras em dois becher sob agitação e com temperaturas
constantes e distintas (25 oC e 40 oC, respectivamente), avaliou-se a variação da
concentração do cloro disponível ao longo do tempo.
Para a oxidação prévia da amostra a ser utilizada no ensaio utilizando peróxido de
hidrogênio, tomou-se 1 L de amostra de água recirculante, oriunda do sistema de
resfriamento piloto em operação em campo, apresentando concentração de peróxido
de hidrogênio residual de cerca de 4,0 mg.L-1. De forma semelhante ao ensaio
utilizando peróxido de hidrogênio, sem oxidação prévia, adicionou-se peróxido de
hidrogênio até que a amostra, a temperatura de 25 oC, apresentasse concentrações
residuais de cerca de 10 mg.L-1 de H2O2, tendo-se assim o tempo inicial (t0).
Concentrações residuais de peróxido de hidrogênio foram medidas ao longo do
tempo.

4.8. ENSAIOS COMPLEMENTARES

Para fins de melhor avaliação e entendimento dos resultados obtidos com os
estudos, foram realizados alguns ensaios complementares e paralelos ao longo da
condução dos experimentos, sendo estes descritos a seguir.

4.8.1. Simulações de Índices de Estabilidade de Langelier (LSI)

Para fins de avaliação comparativa entre os possíveis impactos causados quando
a água de reposição, atualmente utilizada para a reposição das perdas em uma torre
de resfriamento industrial de refinaria, é substituída por outras águas oriundas de
tecnologias de reúso, realizaram-se simulações dos índices de estabilidade de
Langelier (LSI) em programa computacional específico (French Creeck WaterCycle®).
Para as simulações de LSI, utilizaram-se os dados médios de análises de
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parâmetros de águas de reposição passíveis de serem utilizadas na reposição de
um sistema de resfriamento industrial de uma refinaria (torre de resfriamento da
Unidade do Coque - REGAP – MG), sendo estas a água “filtrada”, água da “EDR”,
água “looping esperado” e água “looping real”.
A água “filtrada, oriunda de processos de clarificação e filtração de água captada
da Lagoa de Ibirité (MG), é a água de reposição utilizada industrialmente no sistema
de resfriamento industrial existente (torre do Coque) quando em condições de
abastecimento para as torres de resfriamento sem o reúso de águas,”
A proposta de reúso de águas oriundas de efluentes tratados na refinaria gerou a
qualidade de água da EDR (produto da eletrodiálise reversa), sendo ela proveniente
de efluente da saída do tratamento secundário (biodisco), seguida de processo de
coagulação e floculação de alta taxa (ACTIFLO®), filtros de areia e carvão ativado,
sendo esta então conduzida para o sistema de eletrodiálise reversa.
A água “looping esperado” é a água de reúso obtida a partir dos dados das
análises da água sintética, utilizada na reposição das purgas diárias nos sistemas de
resfriamento estudados, considerando-se o ciclo de concentração em operação no
sistema da torre simulada (Coque) igual a 5.
As características da água de reúso “looping real” foram obtidas utilizando-se os
valores médios dos parâmetros analisados ao longo dos experimentos dos estudos,
também se levando em conta o ciclo de concentração igual a 5.
As análises físico-químicas de parâmetros utilizados para as simulações de LSI,
para as diferentes águas de reposição mencionadas, serão apresentadas no item
5.2.1, quando na discussão dos resultados obtidos.

4.8.2. Consumo de Água Desmineralizada

De forma a se avaliar a demanda necessária de água de reposição
(desmineralizada) para a operação contínua dos sistemas em cada experimento (31
dias), realizaram-se medidas do consumo da mesma água de forma periódica e
sistemática. Para tal, duas vezes ao dia (durante o horário administrativo) mantendose constante os horários das tomadas das medidas, registrou-se a temperatura
ambiente externa aos sistemas, assim como o volume total consumido de água de
reposição (evaporação) entre uma medida e outra.
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4.8.3. Avaliação da Concentração de Oxigênio Dissolvido

Estando as taxas de corrosão diretamente associadas à concentração de oxigênio
dissolvido em água, as concentrações de oxigênio dissolvido nas águas
recirculantes

nos

sistemas

foram

monitoradas

e

registradas

diariamente.

Paralelamente, a temperatura externa do ar ambiente também foi registrada. As
medições diárias foram feitas sempre no mesmo horário.

4.8.4 Análises para enumeração de Pseudomonas aeruginosas e prova de
catalase

Uma vez que Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria comumente encontrada
em águas e, quando em situação de estresse produz a enzima catalase (inativante
de peróxido de hidrogênio) (IZAWA et al., 1996), foram realizadas algumas análises
de enumeração da presença desta bactéria, seguida de prova bioquímica da
presença da catalase nas águas recirculantes durante a realização dos últimos
estudos (5º experimento) (ANEXO II). A bactéria Pseudomonas aeruginosa foi
identificada utilizando-se tubos contendo meio asparagina e incubada em estufa a
35 oC ± 0,5 oC durante 48 horas. Os tubos turvados, considerados positivos, foram
transferidos uma alíquota do meio de asparagina para o meio de acetamida, para a
confirmação, e após a inoculação, incubados em estufa a 35 oC ± 0,5 oC, durante o
período de 48 horas.

4.9 ENSAIOS DE CORROSÃO POR PERDA DE MASSA

Apesar de não haver valores de consenso ou estipulados por normas para taxas
de corrosão dos metais que comumente estão em contato com águas de
resfriamento (GENTIL, 2007), as empresas tratadoras de águas sugerem como
referência para aço carbono, cobre e aço inox, limites máximos de 2 – 3 mpy, 0,3
mpy e 0,1 mpy, respectivamente (FLYNN DO BRASIL, 2009 e KURITA DO BRASIL,
2009). Para fins de classificação das taxas de corrosão obtidas ao longo dos
estudos, utilizou-se o sistema proposto por Dantas (1988) e Machado (2004) como
referência para cobre e aço carbono (Tabela 4.6).
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Tabela 4.6 – Classificação da corrosão em função do tempo de vida do material e
em função da intensidade da taxa de corrosão.
Taxa de Corrosão em Aço Carbono

Taxa de Corrosão em Cobre

Taxa (mpy)

Previsão de
Vida (anos)

Controle
Corrosão

Taxa (mpy)

Previsão de
Vida (anos)

Controle
Corrosão

0a2
2a5
5a8
8 a 10
Acima de 10

Acima de 70
De 28 a 70
De 17 a 28
De 14 a 17
Abaixo de 14

Excelente
Bom
Fraco
Pobre
Intolerável

0a1
1a2
2a3
3a4
Acima de 4

Acima de 65
De 32 a 65
De 21 a 32
De 16 a 21
Abaixo de16

Excelente
Bom
Fraco
Pobre
Intolerável

Fonte: Dantas (1988) e Machado et al (2005).

Levando-se em consideração que os testes visavam simular o reuso de efluente
como água de reposição, onde as concentrações de alguns parâmetros críticos nas
águas recirculantes, tais como COD, condutividade, dureza e cloretos, foram
mantidas, durante todos os experimentos, em valores mais elevados daqueles
usados com reposição de água clarificada (reposição sem reúso), tomaram-se como
referência os limites máximos de 2 - 3 mpy, 0,3 mpy e 0,1 mpy, para o aço carbono,
cobre e aço inox, respectivamente. Tais valores, considerados de consenso geral
entre as empresas tratadoras de água e a área industrial, são praticados no controle
de sistemas de resfriamento nas refinarias de petróleo no Brasil (FLYNN 2009;
SUZUKI, 2009; GENTIL, 2007).
As taxas de corrosão dos cupons metálicos, baseadas em método de perda de
massa, foram calculadas a partir da média dos valores das taxas de corrosão
obtidas para “n” cupons, sendo “n” o número de cupons de cada metalurgia
instalados em cada árvore. Foi calculado também, o desvio padrão experimental, o
qual é definido por Triola (1999) como sendo a medida da variação dos valores
experimentais em relação à média, podendo este ser calculado pela expressão:

[

]

S = ∑( X i − X m ) / (n − 1)
2

1
2

Onde:
S = Desvio padrão;
Xi = Valor experimental;
Xm = média;
n = número de valores experimentais (cupons)

Equação 4.2
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Para a verificação da homogeneidade dos valores, foi calculado o Coeficiente de
Variação de Pearson (CVP), definido por Triola (1999) como sendo a razão entre o
desvio padrão e a média. O CVP fornece uma estimativa da dispersão e
variabilidade dos dados, sendo estes dados tão mais homogêneos quanto menor for
o valor de CVP. O CVP pode ser calculado pela seguinte expressão:

CVP =

S
× 100
Xm

Equação 4.3

4.10. METODOLOGIA ANALÍTICA

A Tabela 4.6 apresenta as normas de referência e os respectivos princípios de
cada método utilizado para a realização das análises de monitoramento e/ou
controle dos parâmetros avaliados ao longo do estudo.
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Tabela 4.7 – Normas de referência e seus respectivos princípios de cada método
utilizado para a realização das análises dos parâmetros avaliados ao longo dos
experimentos.
Parâmetro

Princípio do método/equipamento

pH

Determinação do pH em águas por
eletrodo combinado. ORION

Alcalinidade

Determinação
da
Alcalinidade
titulação eletrométrica. ORION

Cloreto

Determinação da concentração de íons
cloreto dissolvidos em água, pela técnica
de titulação potenciométrica com nitrato
de prata. METROHM 686
Determinação da concentração de
carbono total orgânico pelo método
diferencial.
Espectroscopia de infravermelho (DNIR).
SHIMADZU 5000A
HACH DR 2000 e digestor HACH.

COD

DQO
Fósforo/Fosfato total e solúvel

Ferro
Condutividade

por

Determinação
de
fosfato
por
espectrofotometria. (método do cloreto
estanoso). HACH DR 2000
Método colorimétrico (fenantrolina)
É o produto da condutância pelo fator da
célula de medição. A condutância é a
expressão numérica da capacidade de
condução da corrente elétrica, em função
dos eletrólitos dissolvidos na amostra.
(condutivímetro HACH DR 44600).
Método colorimétrico utilizando DPD.
(laboratório)
HACH DR 2000

Cloro

Kit cloro MERCK (campo)
Peróxido de Hidrogênio

Turbidez

Fitas para peróxido de hidrogênio
(MERCK).
Método reflectométrico com tiras de
ensaio.
Placas para contagem de aeróbios
(Petrifilm).
Sistema pronto de meio de cultura que
contém os nutrientes Agar padrão de
contagem, um agente gelitificante solúvel
em água fria e um indicador tetrazólico
para facilitar a enumeração das colônias.
Determicação pelo método de membranas
filtrantes - meio de cultura específico
(Agar Cetrimida).
Turbidímetro HACH 2100P

Dureza total, cálcio e magnésio.

Método titulométrico utilizando EDTA

Taxas de corrosão

Operacional

Oxigênio dissolvido

WTW oxi 34Oi

Contagem de bactérias heterotróficas

Contagem
aeruginosa

de

Pseudomonas

Norma de Referência
4500- H+
APHA (2005)
2320- Alcalinidade
APHA (2005)
4500- ClAPHA (2005)

5310- TOC
APHA (2005)

5220 – DQO
APHA (2005)
4500 – P
APHA (2005)
3500 – Ferro
APHA (2005)
2510 – condutividade.
APHA (2005)

4500 – Cl
APHA (2005)

Manual do fabricante (MERCK).
Manual do fabricante (MERCK).
Reflectoquant ® RQ FLEX plus 10
(MERCK)
Manual do fabricante (Petrifilm).

Manual do fabricante (Sartorius
Biotec).
2130 – Turbidez
APHA (2005)
3500 – APHA (2005)
- APHA (2000).
- CONTEC N 2364
4500 – O
APHA (2005)
Manual do fabricante (WTW)

O controle das concentrações residuais dos biocidas foi realizado, ora
manualmente, ora por sensores de Potencial Redox. A freqüência das análises
manuais deu-se entre quatro a cinco vezes ao dia, com exceção dos finais de
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semana e feriados, onde as mesmas não foram realizadas.
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Capítulo 5: RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1. ESTUDOS PRELIMINARES - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Como já mencionado no item 4.8, durante os ensaios preliminares foram
realizados os ajustes dos sistemas e avaliadas as taxas de decaimento de cloro e
peróxido de hidrogênio ao longo do tempo.
5.1.1 – Taxas de Decaimento de Cloro e Peróxido de Hidrogênio
5.1.1.1. Amostra de Água Recirculante - Sem Oxidação Prévia.
Nesta fase do estudo, foram avaliadas as possíveis correlações de consumo de
biocida (cloro e peróxido de hidrogênio) com o teor de COD presente nas águas de
recirculação. Os ensaios foram feitos, em batelada e escala de laboratório, e
iniciados sem a prévia dosagem de biocida na amostra de água recirculante.

a) Ensaios com Cloro
A Figura 5.1 apresenta a evolução das concentrações de cloro residual livre e
Carbono Orgânico Dissolvido (COD) ao longo do ensaio, mantendo-se a 25 oC a
temperatura da água recirculante. Neste ensaio, utilizou-se 1L de amostra de água
recirculante do sistema de resfriamento (“looping”) mantido sem biocida, durante o 2º
experimento. As dosagens iniciais de COD e de hipoclorito de sódio foram tais que
no tempo inicial (to) a concentração de cloro livre residual e COD foi de 6,2 mg.L-1 e
21,5 mg.L-1.
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Figura 5.1 – Concentração de cloro livre residual e COD ao longo do tempo, para
amostra de água recirculante de sistema de resfriamento piloto sem oxidação prévia
(T= 25 oC).
Na Figura 5.1, pode-se observar que a taxa de decaimento da concentração de
cloro residual livre é compatível com uma cinética de 1ª ordem. A constância nos
valores das concentrações de COD observados ao longo do tempo (média de 21,4 ±
0,2 mg.L-1), sugere que o consumo de cloro livre residual não esteve associado a
mineralizaçao da matéria orgânica presente (incluindo-se nafta leve de petróleo ou
fonte microbiana). Paralelamente, o consumo de cloro livre, sem a diminuição de
compostos orgânicos, reportados na forma de COD, pode ser atribuído a formação
de outros compostos orgânicos refratários solúveis, tais como os organo clorados.
Além disso, o consumo do cloro livre pode também, estar associado a efeitos de
volatilização e/ou autodegradação do cloro.
A Figura 5.2 mostra o decaimento percentual do cloro livre residual e COD
disponíveis no meio, ao longo do tempo, para o mesmo ensaio, onde melhor pode
ser visto o efeito de decaimento do cloro residual, como reportado anteriormente.
Nesta, pode-se observar que após 80 min, ocorreu decaimento acima de 98% do
cloro livre residual.
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Figura 5.2 – Disponibilidade ao longo do tempo de cloro residual livre e COD (%)
para o ensaio conduzido com amostra de água recirculante de sistema de
resfriamento piloto sem oxidação prévia (T= 25 oC).

b) Ensaios com Peróxido de Hidrogênio
A Figura 5.3 apresenta a evolução das concentrações de peróxido de hidrogênio
residual e COD ao longo do ensaio conduzido à 25 oC, em bancada de laboratório,
utilizando-se 1L de amostra de água recirculante de sistema de resfriamento piloto,
sem adição prévia do oxidante. As concentrações iniciais (to) de peróxido de
hidrogênio e COD foram 10,2 mg.L-1 e 28,8 mg.L-1, respectivamente.

187

C o n c e n tra ç ã o (m g .L-1 )

60

50

40
COT
COD
30

H2O2

20

y = 9,4695e-0,0014x
R2 = 0,7064

10

0
0

50

100

150

200

250

Tempo (min)
Figura 5.3 – Concentrações de peróxido de hidrogênio residual e COD ao longo do
tempo, para amostra de água recirculante de sistema de resfriamento piloto, sem a
prévia oxidação (T= 25 oC).

Observa-se na Figura 5.3 que ocorreu decaimento lento da concentração residual
de peróxido de hidrogênio, porém, mesmo após 240 min, ainda apresentou mais de
60% da sua dosagem inicial. A Figura 5.4 mostra a variação percentual da
concentração de peróxido de hidrogênio e COD presentes na amostra ao longo do
mesmo período.
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Figura 5.4 – Disponibilidade de peróxido de hidrogênio residual e COD (%) ao longo
do tempo para o ensaio conduzido com amostra de água recirculante de sistema de
resfriamento piloto, sem a mesma ter sofrido oxidação prévia (25 oC).

A queda inicial (durante os primeiros 26 min) nas concentrações de COD pode
indicar a ocorrência de oxidação da fração solúvel da nafta de petróleo, além de
outros compostos orgânicos oxidáveis presentes na água, pela ação oxidante do
peróxido de hidrogênio. A partir deste tempo, observaram-se oscilações, entre
aumentos, nos valores do COD (média de 25,5 ± 1,7 mg.L-1), podendo estes
estarem associados à hidrólise e solubilização da fração insolúvel da nafta ou de
outros compostos orgânicos mais refratários presentes.
Os resultados comparativos entre as Figura 5.2 e Figura 5.4 sugerem um maior
efeito da ação oxidante do peróxido de hidrogênio, quando comparado ao cloro,
sobre os compostos orgânicos presentes na amostra.
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5.1.1.2. Amostra de Água Recirculante – Após Prévia Oxidação.
Os ensaios foram realizados, em batelada e escala de bancada, sendo
que nestes casos, a amostra de água recirculante utilizada foi àquela oriunda do
sistema da árvore, com presença do biocida.
a)Ensaios com Cloro
A Figura 5.5 apresenta os resultados da concentração de cloro residual livre e
COD ao longo do tempo para a amostra com prévia oxidação.
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Figura 5.5 – Concentrações de cloro livre residual e COD ao longo do tempo, para
amostra de água recirculante de sistema de resfriamento piloto que sofreu oxidação
prévia, a 25 oC.

Assim como nos ensaios com amostra sem prévia oxidação (Figura 5.1), verificase que a concentração de COD sofreu pouca variação (22,8±0,1 mg.L-1). Neste caso
a queda do concentração do cloro residual, pode ser atribuída a processos de
volatilização e/ou autodegradação do cloro ou simplesmente por consumo de
materiais oxidáveis pelo cloro.
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Comparando-se as taxas de decaimento da concentração de cloro residual livre,
dos ensaios com amostra de água recirculante sem e com a presença de cloro,
observa-se que no primeiro caso, a taxa de consumo de cloro residual livre foi mais
elevada. Partindo-se de concentrações residuais iniciais de cloro livre semelhantes
(6,4 mg.L-1 e 6,2 mg.L-1, para o primeiro e segundo caso, respectivamente), após
cerca de 60 minutos tem-se para a amostra que não sofreu prévia oxidação, cerca
de 11% da concentração do cloro livre disponível inicial (Figura 5.2). Para o mesmo
período, tem-se ainda para a amostra que já continha cloro, cerca de 63% do cloro
livre disponível inicial (Figura 5.6).
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Figura 5.6 – Disponibilidade de COD e cloro residual livre (%) ao longo do tempo
para o ensaio conduzido com amostra de água recirculante de sistema de
resfriamento piloto, após a mesma ter sofrido prévia oxidação (25 oC).

Os resultados dos ensaios conduzidos para a avaliação da influência da
temperatura da água recirculante contendo NaOCl (12%) sobre as taxas de
consumo de cloro ao longo do tempo encontram-se na Figura 5.7. Tais resultados
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foram expressos na forma de concentrações percentuais residuais de cloro livre ao
longo do tempo para as temperaturas de 25 oC e 40 oC.
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Figura 5.7 – Concentrações de cloro livre ao longo do tempo para amostras de água
recirculante submetidas a oxidação prévia com NaOCl (12%) e mantidas às
temperaturas de 25 oC e 40 oC, respectivamente, enquanto submetidas às mesmas
condições de agitação.

Os dados indicam um incremento de cerca de 22% na taxa de consumo de cloro
residual livre quando a temperatura da água do sistema foi elevada de 25 oC para
40 oC.

b) Ensaios com Peróxido de Hidrogênio
A Figura 5.8 apresenta os resultados da concentração de peróxido de hidrogênio
residual e COD ao longo do tempo para a amostra que sofreu prévia oxidação com o
mesmo oxidante.
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Figura 5.8 – Concentrações de peróxido de hidrogênio residual e COD ao longo do
tempo, para amostra de água recirculante de sistema de resfriamento piloto que
sofreu oxidação prévia, a 25 oC.
Apesar de ainda terem sido observadas oscilações nas concentrações de COD ao
longo do tempo, mesmo após a oxidação prévia da amostra, pelos resultados da
Figura 5.8 nota-se que a diminuição nas concentrações residuais de H2O2 foi lenta.
Observa-se na Figura 5.9, que, após cerca de 260 minutos, a concentração residual
de peróxido de hidrogênio ainda permanece em torno de 80% da concentração
inicial, apresentando valores médios de 8,5 ± 0,7 mg.L-1.
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Figura 5.9 – Disponibilidade de COD e peróxido de hidrogênio residual (%) ao longo
do tempo para o ensaio conduzido com amostra de água recirculante de sistema de
resfriamento piloto que sofreu oxidação prévia (T= 25 oC).

Incrementos, entre oscilações observadas para as concentrações de COD ao
longo do tempo, também observados nos ensaios com peróxido de hidrogênio na
amostra sem prévia oxidação, podem indicar que pode estar ocorrendo processos
de hidrólise e oxidação de frações insolúveis e solúveis de compostos orgânicos
ainda presentes (Figura 5.9).
Comparando-se estes resultados da taxa de decaimento da concentração de
peróxido de hidrogênio, com o ensaio com amostra de água recirculante que não
sofreu prévia oxidação, observa-se que ambas as amostras apresentaram taxas de
consumo de peróxido de hidrogênio semelhantes. Verifica-se que, partindo-se de
concentrações residuais iniciais de peróxido de hidrogênio semelhantes (10,2 mg.L-1
e 9,5 mg.L-1, para o primeiro e segundo caso, respectivamente), após cerca de 230
minutos tem-se para a amostra que não sofreu prévia oxidação, cerca de 75% do
peróxido de hidrogênio inicial disponível (Figura 5.4). Para o mesmo período, para a
amostra que sofreu oxidação prévia, cerca de 80% do mesmo oxidante inicialmente
disponível (Figura 5.9).
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Os resultados da avaliação da influência da temperatura da água recirculante,
previamente oxidada com peróxido de hidrogênio, sobre as taxas de consumo do
oxidante ao longo do tempo, encontram-se na Figura 5.10. Tais resultados foram
expressos na forma de concentrações percentuais residuais de peróxido de
hidrogênio ao longo do tempo para as temperaturas de 25

o

C e 40

o

C,

respectivamente.
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Figura 5.10 – Concentrações residuais de peróxido de hidrogênio ao longo do
tempo para amostras de água recirculante submetidas a oxidação prévia com o
mesmo oxidante e mantidas às temperaturas de 25 oC e 40 oC, respectivamente,
enquanto submetidas às mesmas condições de agitação.
A influência da temperatura da água recirculante no consumo da concentração de
peróxido de hidrogênio indicou um incremento de cerca de 15% na taxa de consumo
de peróxido de hidrogênio residual quando, nas mesmas condições operacionais,
elevou-se a temperatura da água do sistema de 25 oC para 40 oC.
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5.2 ENSAIOS COMPLEMENTARES

5.2.1 Simulações de Índices de Estabilidade de Langelier (LSI)

Além do Índice de Estabilidade de Langelier, outros índices de saturação de
carbonato de cálcio, tais como o de Ryznar e Puckorius, além de simulações de
produtos de solubilidade (Kps) para Sulfato de Cálcio, Silicato de Magnésio, Sílica e
Fosfato Tricálcico, são também empregados na predição de tendências à corrosão e
incrustações em águas de resfriamento.
Entretanto, por ser o LSI o índice de estabilidade mais amplamente utilizado por
empresas tratadoras de águas industriais, este foi o índice avaliado neste estudo.
Para isso, foi utilizado o software FrenchCreek®, com simulação para as diferentes
águas passíveis de serem utilizadas na reposição das perdas de água da torre de
resfriamento da Unidade do Coque (REGAP-MG). Os dados de operação do referido
sistema de resfriamento, necessários para a confecção das simulações de LSI,
encontram-se na Tabela 5.1.
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Tabela 5.1 – Dados do sistema de resfriamento da torre do Coque (REGAP - MG),
utilizados nas simulações de LSI (software FrenchCreek®).
Sistema de Resfriamento

Torre do Coque

Vazão de Evaporação (1,44% Qrec., para cada 10oC) (m3.h-1)

23,8

Vazão de perdas por Arraste (0,5% Q recirculação) (m3.h-1)

0,115

Vazão de Perdas por Vazamentos (m3.h-1)

0,01

Vazão de recirculação (Q rec.) (m3.h-1)

2300

Volume Total do sistema (m3)

903

Ciclo de Concentração

5

Vazão de água de reposição (m3.h-1)

29,8

Vazão de purgas (m3.h-1)

5,8

Tempo de Meia Vida (h)

105

Temperatura de Água Fria (saída da torre) (oC)

34

Temperatura de Água Quente (retorno para a torre) (oC)

25

As composições médias das possíveis correntes aquosas que podem ser usadas
como reposição em torre de resfriamento do coque (“Filtrada”, “EDR”, “Looping
esperado” e “Looping real”, e que foram usadas no simulador LSI, encontram-se na
Tabela 5.2.
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Tabela 5.2 – Composição média de possíveis águas de reposição (“Filtrada”, “EDR”,
“Looping esperado” e “Looping real”) utilizados nas simulações de LSI.
Possíveis Águas de Reposição
Parâmetro

Alcalinidade Total
Cloreto
Ferro Total

Looping

Looping

esperado(3)

real(4)

22

30

30

50

68

100

60

mg.L

0,6

0,2

-

0

-

6,9

6,9

7,0

6,9

-

-

16

-

-1

46

80

28

19

-1

-

55

18

15

6,0

7,4

-

-

1,5

1,5

-

-

-

0,9

-

-

90

200

-

-

Unidade

-1

mg CaCO3.L
mg Cl.L
-1

pH
COD

-1

-1

mg.L

Dureza Cálcio

mg CaCO3.L

Dureza Mg

mg CaCO3.L

Sílica
Amônia
Fosfato Total
Sulfato
(1)

mg SiO2.L

-1

-1

mg .L
3

-1

PO4 mg.L
-1

mg.L

Filtrada (1)

EDR(2)

50

Água filtrada, pré-clarificada, atualmente utilizada como reposição do sistema de
resfriamento da unidade industrial.
(2)
Água de reúso, produto da Eletrodiálise Reversa, simulada pela empresa IONICS.
(3)
Água de alimentação, oriunda da água sintética utilizada na reposição das purgas,
simulada a partir de resultados esperados para a água recirculante nos loopings operando
com ciclo 5,
(4)
Água de alimentação, obtidas a partir dos valores dos resultados médios obtidos para
as águas recirculantes nos loopings estudados considerado-se o ciclo de operação igual a 5.
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Os resultados gráficos dos LSI obtidos para as simulações realizadas com as
possíveis diferentes águas de reposição (“Filtrada”, “EDR”, “Looping esperado” e
“Looping real”), na ausência de adição de produtos químicos inibidores de processos
de corrosão, incrustação e de crescimento microbiológico, operando com ciclo de
concentração igual a 5, variando-se valores de pH e temperatura, encontram-se
apresentados nas Figuras 5.11, 5.13, 5.15 e 5.17, respectivamente. Fixando-se a
temperatura da água recirculante em 40 oC e variando-se o ciclo de concentração e
o pH da mesma água, tem-se como resultado, as simulações para as mesmas
águas de reposição, apresentadas nas Figuras 5.12, 5.14, 5.16 e 5.18,
respectivamente.
A classificação em relação às condições de trabalho e severidade de prováveis
problemas ocasionados pelas características físico-químicas da água de reposição é
identificada pelo fabricante do software por codificação em cores, variando-se do
azul (condição segura) a vermelho (condição insegura), conforme detalhado na
Tabela 5.3.

Tabela 5.3 – Identificação da severidade de condições de trabalho em sistema de
resfriamento, função de características físico-químicas da água de reposição.
Codificação em cores

Azul

Condições de Trabalho
Segura

Verde

Leve
potencial
de
condição
insegura, caso haja alguma pequena
mudança de condição de operação

Amarelo

Condição de alerta. Condições
potencialmente inseguras.

Magenta

Condição
insegura.
medidas corretivas

Vermelho

Condição
altamente
insegura.
Requer ações de remediação ou
alteração no tratamento

Fonte: Software French Creek®.

Promover
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Figura 5.11 – Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI), obtidos a
partir dos resultados médios da água de reposição “Filtrada”, em função de
variações de pH e temperatura da água recirculante, quando em operação sem
adição de inibidores e biocidas, com ciclo de concentração igual a 5.

Figura 5.12 – Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI), obtidos a
partir dos resultados médios da água de reposição “Filtrada”, em função de
variações de pH e ciclo de concentração, para a temperatura da água recirculante
fixada em 40 oC, sem adição de inibidores e biocidas.
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Observando-se a Figura 5.11, nota-se que para se operar de forma classificada
como “segura” utilizando-se água de reposição com características da “Filtrada”, na
ausência de quaisquer inibidores, em ciclo 5, com o pH da água recirculante em
torno de 7,0 e LSI nas proximidade de zero, tem-se que a temperatura máxima da
água nos sistema não deve ultrapassar a 43 oC (colunas de coloração azul).
Entretanto, adicionando-se produtos inibidores e biocidas, mantidas as demais
condições, pode-se operar ainda em condições de segurança em temperaturas de
cerca de 54 oC (colunas de coloração verde).
Por outro lado, mantendo-se a temperatura da água recirculante em 40 oC, obtémse condições de operação ainda classificadas como “seguras”, para casos em que
se opere com um ciclo máximo em torno de 5 (pH igual a 7,0, LSI próximo a zero),
na ausência de inibidores, ou em ciclo máximo de 6, mantendo-se as demais
condições, quando do uso de produtos inibidores e biocidas (Figura 5.12).
Alterando-se o pH da água de alimentação, seja pela adição de álcalis ou ácidos,
as condições para operação de forma segura também são alteradas. Nota-se que ao
se elevar o pH da água de reposição “Filtrada” para uma faixa alcalina, para fins de
se manter o mesmo nível de segurança operacional, deve-se reduzir o ciclo de
concentração de operação ou operar com a temperatura da água recirculante
menor, até um determinado limite de 54

o

C (pH<7,6). Tais correlações estão

associadas principalmente às solubilidade dos íons presentes na água de reposição,
com a variação do pH da água de reposição, utilizados nas simulações.
Ressalta-se que a temperatura média da água em recirculação é, em geral,
inferior a temperatura de película observada nas superfícies de troca térmica
(trocadores de calor) envolvidas no sistema, podendo esta última chegar a
temperaturas até 24 oC superiores às de saída de água dos trocadores. Isso significa
que a temperatura na superfície de troca térmica pode chegar a valores entre 80 oC
e 90

o

C (Flynn, 2009). Desta forma, na prática, simulações de saturação

considerando-se as possíveis temperaturas de películas, tornam-se ainda mais
relevantes.
Observando-se as demais figuras referentes às simulações realizadas para as
outras possíveis águas de reúso utilizadas para a reposição em torre de resfriamento
(Figuras 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18), observa-se comportamentos
semelhantes.
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Figura 5.13 – Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI), obtidos a
partir dos resultados médios da água de reposição “EDR”, em função de variações
de pH e temperatura da água recirculante, quando em operação sem adição de
inibidores e biocidas, com ciclo de concentração igual a 5.

Figura 5.14 – Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI), obtidos a
partir dos resultados médios da água de reposição “EDR”, em função de variações
de pH e ciclo de concentração, para a temperatura da água recirculante fixada em
40 oC, sem adição de inibidores e biocidas.
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Figura 5.15 – Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI), obtidos a
partir dos resultados médios da água de reposição “Looping esperado”, em função
de variações de pH e temperatura da água recirculante, quando em operação sem
adição de inibidores e biocidas, com ciclo de concentração igual a 5.

Figura 5.16 - Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI), obtidos a partir
dos resultados médios da água de reposição “Looping esperado”, em função de
variações de pH e ciclo de concentração, para a temperatura da água recirculante
fixada em 40 oC, sem adição de inibidores e biocidas.
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Figura 5.17 – Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI), obtidos a
partir dos resultados médios da água de reposição “Looping real”, em função de
variações de pH e temperatura da água recirculante, quando em operação sem
adição de inibidores e biocidas, com ciclo de concentração igual a 5.

Figura 5.18 - Simulações de Índices de Saturação de Langelier (LSI), obtidos a partir
dos resultados médios da água de reposição “Looping real”, em função de variações
de pH e ciclo de concentração, para a temperatura da água recirculante fixada em
40 oC, sem adição de inibidores e biocidas.
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Os resultados das simulações de LSI para as possíveis águas de reposição para
torres de resfriamento (Figuras 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18) indicaram que as
águas de reúso (“EDR”, “Looping esperado” e “Looping real”) apresentam potenciais
de uso muito promissores e semelhantes à água industrial atualmente utilizada na
reposição das torres de resfriamento existentes na refinaria (“Filtrada”), uma vez que
para todas as águas, em valores de pH dentro da faixa normalmente utilizada no
tratamento de águas de torres de resfriamento (6,5 – 8,0) e temperaturas de água de
retorno para torre de até 40oC, os valores de LSI encontraram-se próximos a zero
(neutralidade para dissolução de carbonato de cálcio), apresentando condição
“segura”, de acordo com a Tabela 5.3.
Ressalta-se assim a necessidade de se reverem paradigmas existentes na área
comercial envolvendo o reúso de águas e efluentes industriais.

5.2.2. Taxas de Evaporação e Perdas por Respingos e/ou Vazamentos
Durante os estudos complementares, foram realizados testes hidrodinâmicos nos
sistemas, de forma a se estabelecerem os volumes úteis necessários dos
reservatórios de águas de alimentação (sintética) e reposição (desmineralizada).
Para estimar, preliminarmente, o consumo médio da água de reposição, dos
experimentos durante cada período de testes, foram inicialmente levantadas curvas
das taxas de evaporação ao longo de um período de 27 dias. Os resultados médios
das vazões de água de reposição (desmineralizada) para cada sistema, antes e
após a colocação de telas protetoras, encontram-se no gráfico da Figura 5.19.
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Figura 5.19 – Vazões médias total de água de reposição para 05 sistemas antes e
após a colocação de telas protetoras contra vetores.

Observando a Figura 5.19, tem-se que durante os estudos preliminares e na
ausência de tela de proteção, obteve-se uma perda total aproximada de 2,4 L.h-1,
sendo estas atribuídas a perdas por evaporação e respingos. Posteriormente, com a
colocação de telas protetoras contra vetores sobre as bacias das torres, obteve-se
uma redução média de tais perdas da ordem de 26%, passando estas ao total de 1,7
L.h-1. Os desvios médios para os consumos de água de reposição antes e após a
colocação das telas protetoras foram de cerca de 50% e 65%, respectivamente.
Na Figura 5.20, tem-se detalhes das telas colocadas. Além disso, a instalação de
tais telas de nylon possibilitou um maior controle do consumo dos biocidas, uma vez
que foi observado que o aumento da incidência de vetores nos fins de tarde
acarretava num incremento considerável na demanda dos biocidas. Vale aqui
ressaltar que, durante o período de acompanhamento destes testes, a temperatura
ambiente média externo ao sistema, oscilou em valores entre 22 ± 5oC.
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Figura 5.20 – Visualização dos sistemas após a instalação de telas protetoras de
nylon, contra vetores.

5.2.3. Avaliação da influência da temperatura ambiente na taxa de
evaporação nos experimentos
Para avaliar a influência da temperatura ambiente externa aos sistemas nas taxas
de evaporação de água recirculante nos sistemas, foram registrados durante os
estudos, os volumes de água desmineralizada consumido e as respectivas
oscilações em relação a variação da temperatura ao longo do dia. Para fins de
ilustração, o gráfico da Figura 5.21 mostra a variação do consumo de água
desmineralizada ao longo do dia, para os cinco sistemas experimentais operando
durante o segundo circuito de experimentos. Após 33 dias de ensaio, a média de
consumo total de água desmineralizada obtida para o período da manhã (1,01 ± 0,28
L.h-1) foi de aproximadamente 50% do volume consumido no período da tarde (2,12
± 0,79 L.h-1). Durante o mesmo período, a temperatura ambiente apresentou valores
médios de 21,6 ± 1,7 oC, para o período da manhã e 27,3 ± 2,4 oC, para o período
da tarde (Figura 5.22). Vale ressaltar que para os sistemas em estudo, o consumo
de água desmineralizada ao longo do período avaliado representa o somatório das
taxas de evaporação e das perdas por respingo e vazamentos, ocorridas para os
cinco sistemas durante o período avaliado.
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Figura 5.21 - Variação e médias de consumo de água desmineralizada para os
cinco experimentos em operação ao longo do dia, durante os estudos do 2º
experimento.
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Figura 5.22 – Variação da temperatura ambiente externa aos sistemas, ao longo do
período do 2o experimento.
Foi ainda realizada uma 3ª. etapa de experimento, onde foi obtido um consumo
médio de água desmineralizada de 0,62 ± 0,32 L.h-1 para o período da manhã, e de
1,85 ± 0,98 L.h-1 para o período da tarde (Figura 5.23). Durante o mesmo período, a
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temperatura do ambiente externa aos sistemas apresentou valores médios de 26,5 ±
4,0 oC, para o período da manhã e 28,1 ± 2,9 oC, para o período da tarde (Figura
5.24).
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Figura 5.23 - Variação e médias de consumo de água desmineralizada para os
cinco experimentos em operação ao longo do dia, assim como e da temperatura
ambiente durante os estudos do 3º experimento.
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Figura 5.24 – Variação da temperatura ambiente durante o período do 3o
experimento.
Comparando-se os gráficos das Figuras 5.21 e 5.23, observa-se que para o 3º
experimento, a variação da temperatura ambiente ao longo do dia foi inferior à
variação da mesma ocorrida durante o dia ao longo do 2º experimento.
Para o 2º experimento, a variação entre a temperatura ambiente na parte da
manhã e a temperatura da água em recirculação nos sistemas (40 oC) fora maior
que a variação da temperatura ambiente no período da manhã durante o 3º
experimento, fato que propiciou a uma maior perda de água por calor sensível
durante o 2º experimento. No período da tarde, as temperaturas ambiente para
ambos os experimentos foram semelhantes. Justificam-se assim os diferentes
consumos de águas de reposição para os experimentos conduzidos de forma
operacional semelhante. Estes resultados mostram que as variações na temperatura
externa ambiente podem promover elevadas variações na perda de água dos
sistemas (evaporação), propiciando alterações no consumo de água de reposição,
mesmo quando mantidas as demais condições de operação.

5.2.4. Avaliação do Oxigênio Dissolvido nos experimentos
Uma vez que a presença de oxigênio dissolvido em água contribui nas taxas de
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corrosão (HERRO, 1993; LAZARINE, 1995; GENTIL, 2007; FERRAZ, 2007), as
concentrações de oxigênio dissolvido nos sistemas ao longo dos 3º e 4º
experimentos foram monitoradas. A temperatura média do ar ambiente externa ao
sistema, tomada diariamente por volta das 14:30 h, também foi registrada. O gráfico
da Figura 5.25 mostra os resultados obtidos para as concentrações de oxigênio
dissolvido durante o 3º experimento, para diferentes concentrações de biocidas. O
valor médio das temperaturas do ar registradas durante o período do gráfico da

8

45

7

40

6

35

5

30

4

25

3
0

Temperatura Ambiente (oC)

OD (mg O 2.L -1)

Figura 5.26 foi de 28,4 oC.
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Figura 5.25 – Resultados das variações das concentrações de oxigênio dissolvido e
da temperatura ambiente ao longo do 3º experimento para as diferentes
concentrações de biocidas nos sistemas.

Na Figura 5.26 têm-se os resultados médios das concentrações de oxigênio
dissolvido para os sistemas com diferentes concentrações residuais dos biocidas
durante o mesmo período, assim como seus respectivos desvios. Observa-se, que
na presença de 2,0 mg.L-1 de concentração residual de H2O2, houve um incremento
no valor da concentração de oxigênio dissolvido no meio. Tal resultado encontra-se
de acordo com o esperado, uma vez que na dissociação do peróxido de hidrogênio
em água há a liberação de oxigênio para o meio.
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Figura 5.26 – Médias das concentrações de oxigênio dissolvido obtidas a partir dos
resultados obtidos durante o 3o experimento, para os sistemas operando com
inibidores e diferentes concentrações residuais dos biocidas.
Os resultados das concentrações de oxigênio dissolvido obtidos durante o 4º
experimento e das temperaturas ambiente em função do tempo, nas concentrações
residuais de peróxido de hidrogênio de 2,0 mg.L-1, 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1,
encontram-se plotados no gráfico da Figura 5.27. As médias das concentrações de
oxigênio dissolvido para os mesmos sistemas e período, assim como seus
respectivos desvios, encontram-se na Figura 5.28. Para o período do 4º
experimento, a média da temperatura ambiente aos sistemas foi de 28,3 oC.
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Figura 5.27 – Resultados das variações das concentrações de oxigênio dissolvido e
da temperatura ambiente (bulbo seco) ao longo do período do 4o experimento.
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Figura 5.28 – Médias das concentrações de oxigênio dissolvido obtidas a partir dos
resultados do 4º experimentos, para os sistemas operando com inibidores e
diferentes concentrações residuais de peróxido de hidrogênio.
Mesmo considerando-se que os sistemas de um mesmo experimento
apresentaram concentrações de oxigênio dissolvido estatisticamente iguais,
observa-se pelas Figuras 5.26 e 5.28 que os sistemas que foram mantidos sem
adição de biocida tendem a apresentar concentrações de oxigênio dissolvido
inferiores aos demais sistemas que foram mantidos com residuais de cloro e
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peróxido de hidrogênio nas águas recirculantes. Tal fato pode estar associado a um
maior consumo de oxigênio demandado pelos sistemas cuja densidade de bactérias
aeróbias viáveis é maior, ou seja, naqueles onde não houve a adição de biocidas.
De acordo com observações feitas por Ludensky (2003), ao longo de estudos
conduzidos com águas de resfriamento, as alterações observadas em valores de pH
e OD podem ser atribuídas à atividades microbiológicas.

5.3. AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS DIFERENTES BIOCIDAS NAS ÁGUAS
DOS SISTEMAS DE RESFRIAMENTO

A seguir são apresentados os resultados experimentais obtidos para as
diferentes concentrações residuais de cloro e peróxido de hidrogênio visando-se
avaliar:
- Taxas de corrosão em cupons de prova em aço carbono– C1020, cobre –
CDA110 e aço inox – AISI 316;
- Análise semi-quantitativa dos elementos químicos depositados sobre os cupons
de prova nos diferentes metais;
- Quantificação de bactérias planctônicas (heterotróficas totais e Pseudomonas
aeruginosa);
- Quantificação de bactérias heterotróficas sésseis formadas em superfícies de
biocupons nos diferentes metais (aço carbono– AISI C1020, cobre – CDA110 e aço
inox – AISI 316);
- Quantificação de Pseudomonas aeruginosa sésseis formadas em superfícies de
biocupons nos diferentes metais (aço carbono– AISI C1020, cobre – CDA110 e aço
inox – AISI 316)
- Imagens de biofilmes formados, através de Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV), assim como análises químicas respectivas por dispersão de energia por
espectroscopia em Raio-X;
- Consumo de biocidas.
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5.3.1. Resultados das Análises Fisico-químicas

A média dos resultados obtidos para os parâmetros fisico-químicos monitorados
nas águas dos sistemas ao longo dos experimentos conduzidos neste estudo, assim
como seus respectivos desvios médios, são apresentados na Tabela 5.4.

Tabela 5.4 – Média geral dos resultados dos parâmetros fisico-químicos
monitorados nas águas dos sistemas “loopings” e água sintética, ao longo dos
estudos.
Loopings

Sintética

Parâmetros
Valor
médio

Desvio
médio

Valor
médio

Desvio
médio

pH

6,9

0,3

7,3

0,2

Alcalinidade M (mg.L-1)

25

3,4

147

5,2

30,4

8,5

-

-

300

79

340

44

Condutividade (microhms.cm )

931

238

1830

210

SDT (mg.L-1)

698

179

1373

158

162

42

340

59

92,4

16,5

118

9,5

37

6,6

47,2

3,8

Magnésio (mg Mg.L-1)

17,4

7,5

51

4,2

Ortofosfato solúvel (mg.L-1)

3,9

1

-

-

Fosfato total (mg.L-1)

18,5

3,5

-

-

Zn (mg.L-1)

2,5

0,3

-

-

COD (mg.L-1)
-

-1

Cloretos (mg Cl .L )
-1

Dureza Total (mg CaCO3.L-1)
-1

Dureza Cálcio (mg CaCO3.L )
-1

Cálcio (mg Ca.L )

Apesar da adição diferenciada de biocidas nos sistemas estudados, os valores
médios dos parâmetros fisico-químicos, avaliados para cada “looping” durante o
estudo, foram considerados estatisticamente semelhantes.
Mesmo tendo os sistemas “loopings” recebido a reposição das purgas com água
100% sintetizada, os resultados médios obtidos para os parâmetros analisados nas
águas recirculantes se diferenciaram dos valores médios apresentados pela água
sintética, apresentando-se inferiores aos esperados. A adição de produtos químicos,
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tais como nafta leve de petróleo, inibidores de corrosão e incrustação, dispersantes
e biocidas, assim como a ocorrência de processos paralelos de oxi-redução,
atribuídos ou não a metabolismos microbianos, podem ter promovido a alteração das
concentração dos sais presentes nas águas recirculantes nos sistemas.
O valor médio obtido para o fostato total nas águas dos sistemas estudados
(“loopings”), apresentou-se acima do intervalo recomendado (10 a 12 mg.L-1) pela
empresa Flynn (2009). A alcalinade total (alcalinidade M), apresentou valores
inferiores ao recomendado (>30 mg.L-1) por Suzuki (1999). Entretanto, de uma forma
geral, os resultados obtidos para os parâmetros analisados nas águas dos sistemas
estudados (“loopings”) encontraram-se dentro dos limites máximos estabelecidos
pelas empresas tratadoras de águas industriais para águas de torres

de

resfriamento.

5.3.2 Experimentos com Cloro como Biocida

5.3.2.1 – Tendência à Corrosão

Os resultados das taxas médias de corrosão dos cupons metálicos, nos
experimentos conduzidos na ausência e presença de residuais de cloro, com adição
ou não de produtos inibidores, encontram-se na Tabela 5.5.
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Tabela 5.5 – Taxas médias de corrosão, expressas em milésimos de polegadas por
ano (mpy), obtidas para os sistemas operando com concentrações residuais de 0
mg.L-1, 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1 de cloro livre, na ausência e presença de inibidores,
após 31 dias de experimentos (n = 3). Os valores entre parênteses representam os
respectivos valores de CVP, em %.
Cloro Residual Livre
Taxas de corrosão (mpy)
Metal

0 mg.L

-1
-1

0,2 mg.L

0,5 mg.L

-1

(ausência de biocida)
Sem adição de

Presença de

Sem adição de

Presença de

Sem adição

Presença de

inibidores

inibidores

inibidores

inibidores

de inibidores

inibidores

68,2 ± 2,22

2,17 ± 0,22

(3,3)

(10,1)

0,48 ± 0,05

0,13 ± 0,02

(10,4)

(16,5)

0,06 ± 0,02

0,020 ± 0,005

(25,0)

(22,4)

AÇO
CARBONO

_

2,05 ± 0,07

33,6 ± 1,3

2,11 ± 0,44

(3,5)

(3,9)

(21,0)

0,26 ± 0,01

2,44 ± 0,22

0,22 ± 0,40

(4,9)

(9,0)

(18,1)

0,004 ± 0,003

0,03 ± 0,01

0,004 ± 0,003

(99,0)

(33,0)

(99,0)

1020

COBRE
CDA 110

AÇO INOX
316

_

_

Para fins de validação e comprovação da reprodutibilidade dos experimentos
utilizando os inibidores, estes foram realizados duas vezes durante um período de
31 dias (cada), sendo lançadas as médias dos resultados obtidos, com seus
respectivos desvios
Os estudos sem adição de inibidores de corrosão e de dispersantes de sais (1o
experimento), onde apenas manteve-se a presença ou ausência de cloro residual
livre, apresentaram, em 31 dias de estudos, elevadas taxas de corrosão para os
cupons de aço carbono.
Para fins de validação e comprovação da reprodutibilidade dos experimentos
utilizando os inibidores, estes foram realizados duas vezes durante um período de
31 dias (cada), sendo lançadas as médias dos resultados obtidos, com seus
respectivos desvios
Taxas de corrosão bastante elevadas e classificada como “intoleráveis” para o aço
carbono eram esperadas nos estudos sem adição de inibidores, principalmente pela
ação oxidante do oxigênio e do cloro ao ferro, composto majoritário da liga AISI
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C1020. Associado a presença de oxigênio dissolvido em água próximo às
concentrações de saturação (cerca de 6,0 mg.L-1, a 40oC), o efeito corrosivo,
aumenta. Classificadas como “intoleráveis” por Dantas (1988) e Machado et al.
(2005) (Tabela 5.6), taxas de corrosão com a mesma classificação ao aço carbono
também foram relatadas por Peres (2006) e Machado et al. (2005), quando
conduziram estudos, na ausência de inibidores, utilizando águas de reúso, oriundas
de efluentes domésticos, em torres de resfriamento. A Figura 5.19 a e b mostra os
cupons de aço carbono retirados dos sistemas mantidos com concentrações de cloro
livre de 0,5 mg.L-1 e 0 mg.L-1 (ausência de biocida), respectivamente, após o 1º
experimento, ou seja, na ausência de adição de inibidores. Observa-se a presença
de tubérculos de ferro formados ao longo dos cupons de aço carbono da Figura 5.29
a e b, característicos de processos de oxi-redução de águas de resfriamento sem
tratamento químico, associados a presença de oxigênio dissolvido em água.
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(a)

(b)

Figura 5.29 – Cupons de aço carbono, após 31 dias de exposição às condições dos
sistemas mantidos com 0,5 mg.L-1 (a) e 0 mg.L-1 (ausência de biocida) (b) nos
experimentos do estudo conduzidos sem adição de inibidores.

Para o cobre, o maior valor de taxa de corrosão obtido nos testes sem adição de
inibidores mantido com residual de cloro livre em 0,5 mg.L-1 (2,44 ± 0,22 mpy) (
Tabela 5.5). Os resultados indicam que a concentração residual mantida para o cloro
livre nos sistemas foi proporcional a ação oxidante e corrosiva do cloro sobre o
cobre, conforme informado por Suzuki (1999) e Flynn (2009). A partir da
classificação do controle de corrosão ao cobre (Tabela 4.6 – Tabela de
Classificação), na ausência de inibidores, os sistemas mantidos com 0 mg.L-1
(ausência de biocida) e 0,5 mg.L-1 de cloro residual livre foram considerados
“excelente” e “fraco”, respectivamente.
Nos estudos subseqüentes, onde se adicionou produtos químicos inibidores
(anticorrosivos e dispersantes), as taxas de corrosão médias para os metais
avaliados, durante um período de 31 dias, em sistemas mantidos com
concentrações de cloro livre em 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 0,2 mg.L-1 e 0,5
mg.L-1, apresentaram-se muito próximas e inferiores aos valores máximos préestabelecidos e sugeridos pelas empresas tratadoras como limites máximos para
águas de resfriamento (Tabela 4.6 – Capítulo 4 – Materiais e Métodos).
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Para o aço carbono, foram obtidas taxas de corrosão próximas do limite da
classificação entre “excelentes” e ”boas” por Dantas (1988) e Machado et al (2005)
(Tabela 5.5), para todas os sistemas.
Para os cupons de cobre na presença de inibidores, o controle da corrosão foi
considerado “excelente” para todos os sistemas. Observou-se ainda que mesmo
com a adição sistemática de produto inibidor de corrosão ao cobre (azól) durante os
experimentos, o aumento na concentração de cloro livre promoveu aumento nas
taxas de corrosão ao cobre, evidenciando a ação destrutiva do cloro sobre o azól e
ao filme protetor por ele formado sobre o metal. Tais resultados vieram confirmar
dados semelhantes informados por Suzuki (1999) e Flynn (2009).
As taxas de corrosão para o aço inox AISI 316, também para todos os sistemas,
mantiveram-se abaixo do limite estipulado pelas empresas tratadoras de águas, não
sendo observada a presença de corrosão por “pites” (avaliação em Estereoscópio
Micronal), mesmo na ausência de inibidores e em condições de salinidade elevadas,
indicando aqui o elevado grau de nobreza deste material, decorrente da presença
dos principais elementos constituintes da liga (mínimos de 16% para Cr, 10% para Ni
e 2% para Mo).
Observou-se, entretanto, que na presença de residuais de cloro livre, os
resultados das taxas de corrosão ao aço inox AISI 316 apresentaram, para os
Coeficientes de Variação de Pearson (CVP), valores relativamente maiores do que
para os demais metais. Tal fato pode estar associado à limitação da precisão
apresentada pelo método de perda de massa quando este é utilizado para o cálculo
de taxas de corrosão ao aço inox devido a perda de massa ser muito pequena.

Índice de Langelier
Resultados médios de índices de Langelier (LSI) obtidos ao longo dos estudos,
para os sistemas que operaram na presença de inibidores e residuais de cloro livre,
encontram-se na Figura 5.30.
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Figura 5.30 – Resultados médios de índices de Langelier (LSI), obtidos ao longo dos
estudos conduzidos na presença de inibidores e diferentes concentrações residuais
de cloro livre para os sistemas de resfriamento avaliados.
Comparando-se os resultados dos Índices de Langelier com os das taxas de
corrosão obtidas, observa-se a mesma tendência corrosiva. Todos os sistemas
apresentaram resultados de LSI muito semelhantes, sendo estes classificados por
De Souza (2007), como “Sem incrustação e com Tendência entre moderada e forte
para dissolver” (Tabela 3.4 – Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica). Os resultados
obtidos para as taxas de corrosão e LSI nos sistemas estudados, confirmam a
informação fornecida por Flynn (2009), de que, de uma forma geral, se consegue
obter baixas taxas de corrosão para águas que apresentam LSI<0 na presença de
inibidores.

5.3.2.2. Caracterização química dos depósitos formados sobre os cupons de
prova
Ao término dos ensaios utilizando inibidores de corrosão e dispersante, a
formação de depósitos foi quantificada somente nos cupons de aço carbono. Os
depósitos foram removidos por raspagem superficial dos cupons e submetidos à
análise semi-quantitativa por Fluorescência de Raio X para identificação dos
elementos químicos presentes. A Tabela 5.7 apresenta o percentual de cada
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elemento encontrado sobre os cupons de aço carbono nas diferentes concentrações
residuais de cloro.

Os valores das concentrações dos diferentes elementos

químicos em cada condição de tratamento estão apresentados na Figura 5.31.

Tabela 5.6 – Resultado de análise semi-quantitativas para os elementos químicos
presentes nos cupons de aço carbono, para os sistemas mantidos com residuais de
cloro livre em 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 0,2 mg.L-1, 0,5 mg.L-1, após 31 dias
dos experimentos, conduzidos na presença de inibidores.
Massa Depositada (%)
Elemento
Químico

-1

0 mg.L Cl2
(ausência de biocida)

-1

0,2 mg.L Cl2

-1

0,5 mg.L Cl2

Fe

42

30

51

Cl

0,7

2,4

2,4

S

1,0

0,2

0,1

Ca

3,3

6,3

1,4

Mg

0,6

0,6

0,4

P

8,2

6,7

4,0

Zn

6,4

20

7,8

Al

0,6

0,3

0,3

Si

0,7

0,6

0,4

60

-1

Elemento Químico (mg.L )
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0
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S
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Figura 5.31 – Concentração dos elementos químicos obtidos a partir de análises
semi-quantitativas em depósitos formados em cupons de aço carbono, submetidos
durante 31 dias às águas recirculantes nos sistemas mantidas com diferentes
concentrações de residuais de cloro livre, na presença de inibidores.

A presença do elemento Zn pode estar associada à adição do sal de zinco como
inibidor catódico às águas recirculantes, evidenciada pela formação de película
protetora característica de hidróxido e/ou carbonato de Zn, de coloração
esbranquiçada, sobre a superfície dos cupons de aço carbono removidos dos
sistemas que operaram com cloro residual livre nas concentrações de 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1 (Figura 5.32, a, b e c,
respectivamente).
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.32 – Cupons de aço carbono, após 31 dias de exposição às condições dos
sistemas mantidos com cloro residual livre nas concentrações de 0 mg.L-1 (ausência
de biocida), 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1 e presença de inibidores e dispersantes.

Em relação à presença de ferro na superfície dos cupons, a análise por
Fluorescência de Raio X não permite distinguir se estes se encontram devido a
formação de filmes de FeO ou Fe2O3 (óxido mais protetor), Fe3 (PO4)2 ou outras
formas precipitadas do Fe. Além disso, a presença de fósforo nas amostras dos
depósitos avaliados pode indicar a precipitação de sais de fosfato sobre os metais
(p.e Ca3(PO4)2, Fe2+ (de Fe3 (PO4)2 , etc), sugerindo alguma ineficiência no produto
dispersante a base de fosfatos inorgânicos empregado. Na Figura 5.33 a e b, é
apresentada a variação da concentração de ferro solúvel e total, respectivamente,
para os experimentos conduzidos com inibidores. Observa-se na Figura 5.33 a e b
que, na primeira quinzena do estudo, houve um aumento da concentração de ferro
solúvel e total para o sistema mantido na ausência de cloro livre residual, diferente
dos demais sistemas. Tal fato pode estar relacionado a uma maior atividade
microbiana associada à presença de bactérias oxidantes de ferro (LIMA, 2008) na
presença de oxigênio dissolvido na água do sistema recirculante (Figura 5.35), na
ausência de biocida, quando comparado as águas dos sistemas que mantiveram
residuais de cloro livre em concentrações de 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1. Após tal
período, e conforme se observa na Figura 5.33 a, foi obtido o mesmo
comportamento em relação à presença de ferro total solúvel para todos os sistemas,
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indicando tendência a passivação dos metais, possivelmente favorecidas pela
presença dos inibidores de corrosão.
Paralelamente, a influência da ação corrosiva promovida pelo aumento da
concentração de cloro parece ter desfavorecido a obtenção do equilíbrio nas
reações de passivação aos metais para os sistemas que mantiveram concentrações
residuais de cloro livre (Figura 5.33 b). Tal fato também pode ser observado pelos
resultados percentuais de ferro, obtidos a partir das análises semi-quantitativas dos
depósitos formados em cupons de aço carbono, para os sistemas que mantiveram
residual de cloro livre em 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1 (Figura 5.31).
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Ferro Solúvel (mg/L)
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Tempo (d)
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5

0
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Figura 5.33 – Evolução das concentrações de ferro solúvel (A) e total (B) nos
sistemas que mantiveram concentrações residuais de cloro livre em 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 0,2 mg.L-1, 0,5 mg.L-1 e, durante os estudos conduzidos na
presença de inibidores (40 oC).

Levando-se em consideração os valores médios, obtidos ao longo dos estudos
para ferro solúvel nos sistemas que mantiveram residuais de cloro livre de 0 mg.L-1,
0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1, pode-se concluir que estes apresentaram, para tal
parâmetro, comportamento semelhantes. Taxas de corrosão ao aço carbono
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semelhantes para os sistemas mantidos com 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1 foram
observadas. Entretanto, a presença de concentrações de ferro solúvel associados a
um valor mais elevado na taxa de corrosão apresentada pelo sistema conduzido na
ausência de biocida, pode indicar a presença e atuação de ferrobactérias.

5.3.2.3. Contagem de Bactérias Planctônicas – Bactérias Heterotróficas Totais
(aeróbias)
A Figura 5.34 apresenta os resultados para as Contagens de Bactérias
Heterotróficas Totais (BHT) nos sistemas mantidos com 0 mg.L-1 (ausência de
biocida), 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1 de residual de cloro livre ao longo do estudo
conduzido na presença de inibidores. Observa-se que nos dois sistemas mantidos
com cloro residual livre, foram observados valores muito próximos durante todo o
período do experimento, e abaixo do limite máximo de 104 UFC.mL-1, preconizado
pelas empresas tratadoras de águas de resfriamento, e conforme citado por
Ludensky (2003) para águas tratadas em recirculação em torres.

-1

Contagem BHT (UFC.mL )

1,0E+08

1,0E+06
ausência de biocida

1,0E+04

0,2 mg.L-1 Cl2

0,5 mg.L-1 Cl2

1,0E+02

Limite

35

30

25

20

15

10

5

0

1,0E+00

Tempo (d)

Figura 5.34 – Resultado de concentração de BHT para as águas recirculantes nos
sistemas mantidos com 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1 de
residual de cloro livre ao longo dos experimentos do estudo conduzido na presença
de inibidores (40 oC).
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Na Figura 5.34, observa-se que em torno do 17º dia, houve um incremento na
densidade da população bacteriana presente nos sistemas mantidos com cloro
residual livre na concentração de 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1 Cl2, na ordem de 102
UFC.mL-1. Tal crescimento pode ter tido como fonte de contribuição, entre outras,
aerossóis produzidos em lagoa aeróbia de tratamento de efluentes industriais,
localizada nas proximidades dos sistemas utilizados nos estudos. Entretanto, a
manutenção dos níveis de 0,2 e 0,5 mg.L-1 para cloro residual livre foram capazes de
retomar aos níveis de contagens de bactérias anteriormente apresentados pelos
sistemas, indicando que mesmo em residual de cloro livre de 0,2 mg.L-1, foi possível
o controle do crescimento microbiano para a água de reúso em recirculação, abaixo
dos valores preconizados pelas tratadoras.
Para o sistema mantido na ausência do biocida, a presença do possível agente
contaminante ambiental (microorganismos e/ou materia orgânica proveniente da
lagoa de aeração) não afetou a ordem de grandeza da quantificação bacteriana no
mesmo período, sendo observada a tendência de queda na contagem bacteriana
até 22º. dia, estabilizando-se após este período. A queda gradual ao longo do tempo
para a contagem de BHT no sistema na ausência de biocidas, pode estar
correlacionada a limitação do crescimento pela falta da disponibilidade de substrato
e nutrientes aos micro-organismos presentes no meio (aclimatação).
Vale ressaltar que as contagens de BHT observadas para o sistema mantido
com 0 mg.L-1 (ausência de biocida) mantiveram-se, ao longo dos estudos conduzidos
na presença de inibidores, sempre acima do limite de 104 UFC.mL-1, praticado pelas
empresas tratadoras de águas. Segundo SUZUKI (1999), a frequência de problemas
em trocadores de calor ocasionados pela formação de fouling microbiano é baixa,
quando valores inferiores a 103 UFC.mL-1 de bactérias heterotróficas totais estão
presentes em águas de torres resfriamento. Por outro lado, os autores ressaltam que
para valores de contagens na ordem de 104 UFC.mL-1, triplica-se a frequência de tais
problemas.

5.3.2.4. Contagem de Bactérias Sésseis
Nos estudos sem adição dos inibidores (1º Experimento), resultados médios de
análises de contagem de bactérias para os bicoupons retirados após 31 dias de
ensaios encontram-se na Figura 5.35. Após o término do período de cada
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experimento, biocupons dos diferentes metais foram removidos de seus suportes e,
no período de até 24 horas foram caracterizados quanto a concentração celular. Os
resultados das contagens de bactérias sésseis, obtidas por cm2 de área exposta, são
apresentados na Figura 5.35.
Semelhantemente, na presença de inibidores, biocupons foram retirados ao longo
dos 31 dias de ensaio, estando os resultados de bactérias sésseis dos estudos para
o 3º. Experimento, apresentados na Figura 5.36.
Conforme observado (Figura 5.35 e 5.36), a presença ou ausência dos inibidores
nas águas recirculantes nos sistemas parece não ter apresentado influência nas
tendências observadas para a densidadequantificação das bactérias presentes nos
biofilmes nos diferentes metais.

1,E+04

-2

(UFC.cm )

Contagem bactérias sésseis

1,E+05

1,E+03

AC
Cu
AI

1,E+02
1,E+01
1,E+00
0

0,2
Cloro livre (mg.L-1)

0,5

Figura 5.35 - Resultado de contagens de bactérias sésseis em cupons de aço
carbono 1020 (AC), cobre CDA110 (Cu) e aço inox AISI 316 (AI) para os sistemas
mantidos com residuais de cloro livre em 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 0,2 mg.L-1 e
0,5 mg.L-1, em 31 dias de experimento (ausência de inibidores, 40 oC).
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Contagem Bactériass Sésseis (UFC.cm-2)
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1,E+05
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Cu após 31 dias
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1,E+03

AI após 31 dias
1,E+02
1,E+01
1,E+00
0

0,2

0,5

Cloro Livre (mg.L-1)

Figura 5.36 - Resultado de contagens de bactérias sésseis em cupons de aço
carbono 1020 (AC), cobre CDA110 (Cu) e aço inox AISI 316 (AI) para os sistemas
mantidos com residuais de cloro livre em 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 0,2 mg.L-1 e
0,5 mg.L-1, ao longo do 3º experimento (presença de inibidores, 40 oC).

A seguir, serão discutidos, separadamente, os resultados obtidos para cada
material metálico nos sistemas mantidos com inibidores.

5.3.2.4.1- Contagem de Bactérias Sésseis – Aço Carbono
Inicialmente, a presença de 0,5 mg.L-1 de residual de cloro livre promoveu uma
pequena formação de biofilme na superfície dos biocupons de AC deste sistema,
conforme demonstra o resultado de contagem de bactérias sésseis para o mesmo
em 9 dias de estudos (Figura 5.36). A manutenção de 0,2 mg.L-1 de cloro residual
livre, entretanto foi insuficiente para conter o crescimento das bactérias sésseis
durante o mesmo período, sendo as contagens para tal sistema muito próximas
daquelas do sistema “controle”, conduzido com 0 mg.L-1 Cl2 (ausência de biocida),
indicando a ineficiência cloro residual livre, quando mantido em concentrações de
0,2 mg.L-1 no sistema. Em 31 dias de estudo, obteve-se para todos os sistemas um
crescimento semelhante de bactérias na superfície dos biocupons de aço carbono,
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na ordem de 104 UFC.cm-2, indicando a formação de um biofilme de concentração
bacteriana semelhante, independente das concentrações de cloro residuais livre
mantidas nos sistemas. Neste caso, a manutenção de residuais de cloro livre de até
0,5 mg.L-1 indicou não promover controle sobre o crescimento de BHT sésseis na
superfície do aço carbono.

5.3.2.4.2- Contagem de Bactérias Sésseis – Cobre
A ausência do residual de cloro como biocida elevou, em 9 dias de experimento
com inibidores, a contagem das bactérias sésseis para 106 UFC.cm-2, ou seja, cerca
de 5 ordens de grandeza acima daqueles sistemas que mantiveram residuais de
cloro livre em 0,2 mg.L-1 no mesmo período (Figura 5.36).
Conforme evidenciado por Dolan (2002), o efeito bactericida (toxicidade)
promovido pelo contato do cobre sobre as bactérias colonizadas no biofilme pode
ser comprovado, uma vez que em 31 dias de estudos nos experimentos com
inibidores, houve a redução da contagem das bactérias sésseis para os biofilmes
formados sobre tal metal em todos os sistemas, indicando a possibilidade da
superação do efeito bactericida promovido pelo cobre, sobre o efeito biocida
promovido pelo cloro livre nos sistemas que mantiveram residual deste como
biocida.

5.3.2.4.3 - Contagem de Bactérias Sésseis – Aço Inox

A contagem microbiana nos biofilmes provenientes dos biocupons de aço inox
demonstrou elevado crescimento microbiológico ao longo de todo o período do 3º
experimento, quando na utilização de inibidores (Figura 5.36). Apesar de ainda
haverem muitas lacunas a serem preenchidas nas questões correlacionadas com o
processo de adesão e retenção sobre superfícies metálicas, Verran et al. (2000)
relatam, entre outros diversos autores, haver uma forte correlação entre o
incremento da rugosidade apresentada pelas superfícies dos metais e o
favorecimento da retenção de micro-organismos sobre estas.
Associados a outros fatores, tais como rugosidade superficial e a taxa de
escoamento superficial elevadas, os resultados de crescimento microbiano
observados para os biocupons de aço inox (valores entre de 104 e 105 UFC.cm-2)
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sugerem que tal metal contribuiu para a elevada taxa de adesão e crescimento
microbiano apresentados.

5.3.3 – Experimentos com Peróxido de Hidrogênio como Biocida

5.3.3.1 - Tendência à corrosão

Resultados médios de índices de Langelier (LSI) obtidos ao longo dos estudos,
para os sistemas que operaram na presença de inibidores e residuais de peróxido
de hidrogênio encontram-se na Figura 5.37 e Figura 5.38.
Paralelamente, os resultados das taxas de corrosão médias, obtidos para os
cupons metálicos avaliados dos experimentos conduzidos nas mesmas condições,
encontram-se na Tabela 5.7.

0,0

-0,5

ausência de biocida
-1,0

LSI

0,5 mg.L-1 H2O2
-1,5

2,0 mg.L-1 H2O2

-2,0

-2,5

-3,0

-1

Conc. Biocida (mg.L )

Figura 5.37 – Resultados médios de índices de Langelier dos ensaios sem adição
de peróxido de hidrogênio e com residuais de peróxido de hidrogênio de 0,5 e 2,0
mg.L-1, sem adição de inibidores de corrosão, obtidos ao longo dos estudos com
inibidores, mantendo-se residuais de peróxido de hidrogênio nos sistemas de
resfriamento avaliados.
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6,0 mg.L-1 H2O2
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Figura 5.38 – Resultados médios de índices de Langelier dos ensaios com residuais
sem adição de peróxido de hidrogênio e com residuais de peróxido de hidrogênio de
2, 4 e 6 mg.L-1, na presença de inibidores de corrosão.

Observa-se que as águas mantidas em recirculação com residuais de peróxido
de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 2,0 mg.L-1, 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1
na presença de inibidores, apresentaram resultados de LSI muito semelhantes,
recebendo classificação “Sem incrustação e com Tendência entre moderada e forte
para dissolver”, assim como para com os ensaios conduzidos na presença de cloro e
inibidores, de acordo com De Souza (2007) (Tabela 3.4 – Capítulo 3 – Revisão
Bibliográfica).
Tal tendência corrosiva, indicada pelos resultados de LSI, também pode ser
observada a partir dos resultados das taxas de corrosão por perda de massa,
observadas para os dois sistemas (Tabela 5.7).
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Tabela 5.7 – Taxas de corrosão médias e seus respectivos desvios padrão, obtidas
para os sistemas operando com concentrações residuais de 0 mg.L-1(ausência de
biocida), 0,5 mg.L-1, 2,0 mg.L-1, 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1 de H2O2, na presença de
inibidores, após 31 dias de experimentos em cada condição. Os valores entre
parênteses representam os respectivos valores de CVP, em %.
H2O2 residual
Metal

Ausência de
biocida

0,5 mg.L

-1

2,0 mg.L

-1

4,0 mg.L

-1

6,0 mg.L

-1

AÇO
CARBONO

2,17 ± 0,22

1,80 ± 0,12

1,89 ± 0,17

2,72 ± 0,08

1,77 ± 0,04

(10,1)

(6,8)

(9,0)

(3,0)

(2,5)

0,13 ± 0,02

0,18 ± 0,02

0,23 ± 0,01

0,28 ± 0,05

0,23 ± 0,03

(16,5)

(12,9)

(5,6)

(17,6)

(14)

0,020 ± 0,005

0,003 ± 0,002

0,008 ± 0,007

0,037 ± 0,032

0,008 ± 0,005

(22,4)

(69,3)

(86,5)

(86,1)

(57,3)

1020
COBRE
CDA 110

AÇO INOX
316

Obs: Para fins de validação e comprovação da reprodutibilidade dos experimentos utilizando os inibidores, estes
foram realizados durante dois períodos de 31 dias, sendo lançadas as médias dos resultados obtidos, com seus
respectivos desvios.

Os experimentos conduzidos com residuais de peróxido de hidrogênio e presença
de inibidores apresentaram, em 31 dias de estudos e conforme Tabela 5.7, taxas de
corrosão médias classificadas como “excelente” para os cupons de aço carbono
(Tabela 4.6 – Tabela de Classificação), quando submetidos à manutenção de
concentrações de H2O2 de 0,5 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1; no limiar entre “excelente e bom”,
na ausência de biocida e em concentrações residuais de H2O2 de 2,0 mg.L-1; e
“bom”, para concentrações residuais de 4,0 mg.L-1 de cloro livre.
Os cupons de cobre apresentaram taxas de corrosão classificada como
“excelente” para todos os sistemas conduzidos com diferentes concentrações de
peróxido de hidrogênio, além daquele que operou no mesmo período na ausência de
biocida.
As taxas de corrosão ao aço inox AISI 316 mantiveram-se, na presença e
ausência de residuais de peróxido de hidrogênio, bem abaixo do limite sugerido
pelas tratadoras de águas de resfriamento (<0,1 mg.L-1) (NALCO DO BRASIL, 2009
e KURITA DO BRASIL, 2009), não sendo evidenciado, inclusive, corrosão por “pites”
(observação em Esterescópio Micronal). Ressalta-se aqui que de acordo com Flynn
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(2009), a presença de elevadas concentrações de oxigênio dissolvido na água dos
sistemas, promove a formação de um filme denso e muito aderente de óxido de
cromo na superfície do aço inoxidável, com características anticorrosivas excelentes.
Inicialmente, o aumento de residual de peróxido de hidrogênio nas águas
recirculantes pareceu ter contribuído para o incremento nas taxas de corrosão aos
metais avaliados. Entretanto, os resultados dos experimentos conduzidos com
residual de H2O2 mantido em 6,0 mg.L-1, apresentaram taxas de corrosão média
inferiores às esperadas (Tabela 5.7). Os resultados de ensaios comprobatórios (5º
experimento) indicaram que a redução nas taxas de corrosão aos metais pode estar
associada ao aumento da estabilidade apresentada pelo H2O2 em concentrações
mais elevadas (neste caso, limitadas as concentrações residuais de H2O2 do
experimento, ou seja, maiores ou iguais a 4,0 mg.L-1 H2O2). Discussões posteriores
a serem realizadas no item 5.34, envolvendo consumos de produtos versus
concentrações mantidas nas águas recirculantes para o peróxido de hidrogênio,
trarão maiores esclarecimentos para o auxílio à conclusão destes estudos.

5.3.3.2 – Caracterização química dos depósitos formados sobre os cupons de
prova
Para avaliar os depósitos formados sobre os cupons de aço carbono expostos às
águas mantidos com residuais de peróxido de hidrogênio nas concentrações de 0
mg.L-1 (ausência de biocida), 0,2 mg.L-1 , 0,5 mg.L-1, foram realizadas análises por
Fluorescência de Raio X, para identificação semi-quantitativa dos elementos
químicos presentes, após raspagem superficial dos cupons de perda de massa ao
final dos 31 dias dos experimentos conduzidos na presença de inibidores de
corrosão e dispersantes. A Tabela 5.9 apresenta o percentual de cada elemento
encontrado sobre os cupons de aço carbono nas diferentes concentrações residuais
de peróxido de hidrogênio como biocida. A Figura 5.39 apresenta as concentrações
dos elementos químicos da Tabela 5.8, lançadas de forma gráfica.
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Tabela 5.8 – Resultado de análises semi-quantitativas para os elementos químicos
presentes nos cupons de aço carbono, para os sistemas com água recirculante com
concentrações residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de
biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1, após 31 dias dos experimentos, conduzidos na
presença de inibidores.
Massa Depositada (%)
Elemento
Químico

-1

0 mg.L H2O2

(ausência de biocida)

-1

0,5 mg.L H2O2

-1

2,0 mg.L H2O2

Fe

42

41

54

Cl

0,7

1,0

0,8

S

1,0

0,6

0,3

Ca

2,3

1,5

0,8

Mg

0,6

0,2

0,1

P

8,2

7,9

4,1

Zn

6,4

12

7,1

Al

0,6

0,2

<0,1

Si

0,7

0,9

0,3

Ressalta-se, aqui, que não foram observados depósitos formados sobre cupons
de cobre e aço inox dos ensaios conduzidos na presença de inibidores.
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Elemento Químico (mg.L-1)

60

Fe
50

Zn

40

P
Cl

30

Ca

20

Mg

10

Al
Si

0
0

0,5

S

2
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Figura 5.39 – Concentração dos elementos químicos obtidos a partir de análises
semi-quantitativas por Fluorescência de Raio X em depósitos formados em cupons
de aço carbono, submetidos durante 31 dias às águas recirculantes nos sistemas
mantidas com diferentes concentrações de residuais de peróxido de hidrogênio.

A presença do elemento Zn, adicionado na forma de sal como inibidor catódico às
águas recirculantes, foi evidenciada pela formação de película protetora de hidróxido
e/ou carbonato de Zn, de coloração esbranquiçada, sobre a superfície dos cupons
de aço carbono instalados nos sistemas que operaram com peróxido de hidrogênio
residual nas concentrações de 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L1

e 6,0 mg.L-1, a qual pode ser visualizada na Figura 5.40 a, b e c, respectivamente,

nos experimentos conduzidos na presença de inibidores, após 31 dias de exposição.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.40 – Cupons de aço carbono, após 31 dias de exposição às condições dos
sistemas mantidos com peróxido de hidrogênio nas concentrações residuais de 0
mg.L-1 (ausência de biocida) (a), 0,5 mg.L-1 (b) , 2,0 mg.L-1 (c), 6,0 mg.L-1 (d), após
31 dias dos experimentos conduzidos na presença de inibidores (40 oC). A imagem
do cupom de aço carbono mantido com 4,0 mg.L-1 não pode estar disponível.

Baseando-se apenas nos dados da Tabela 5.8, os respectivos percentuais de Fe,
também ali apresentados, não distinguem se estes se encontram devido a formação
de filmes de FeO ou Fe2O3 (óxido mais protetor) Fe3 (PO4)2

ou outras formas

precipitadas do Fe.
Observa-se, pelo acompanhamento da evolução da concentração de ferro solúvel
na Figuras 5.41, que para os mesmos estudos do 3º experimento, conduzidos com
adição de inibidores de corrosão e concentrações residuais de peróxido de
hidrogênio de 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1, houve um decréscimo contínuo nas
concentrações de ferros solúvel em ambos os sistemas, podendo indicar a tendência
à formação de filme passivante formado pela presença de produtos inibidores sobre
as superfícies metálicas e/ou a precipitação de sais sobre os metais (p.e Ca3(PO4)2,
Fe3+ (de FePO4, etc). Assim como observado para os depósitos nos sistemas que
operaram com residuais de cloro livre, a presença de precipitados, neste caso, indica
ineficiência no produto dispersante a base de fosfatos inorgânicos empregado, uma
vez que o elemento fósforo também encontrou-se presente. Conforme esperado,
resultados iniciais de concentrações de ferro solúvel mais elevadas para o sistema
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conduzido com concentração residual de peróxido de hidrogênio também mais
elevada (2,0 mg.L-1) foram observadas, tornando-se as concentrações de ferro
solúvel semelhantes para todos os sistemas a partir do 17º

dias da partida do

experimento, período a partir do qual processos de equilíbrio para a formação de
óxidos de sais de ferro passivados parecem ter prevalecido. Ao término do
experimento (em 31 dias), residuais de ferro solúvel em torno de 0,1 mg.L-1 foram
observados para todos os sistemas.

-1

Ferro Solúvel (mg.L )

2,0

1,5
ausência de biocida
1,0

0,5 mg.L-1 H2O2
2,0 mg.L-1 H2O2

0,5

0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

Tempo (d)

Figura 5.41 – Evolução das concentrações de ferro solúvel nos sistemas que
mantiveram concentrações residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1, durante os estudos do 3º
experimento, conduzidos na presença de inibidores (40 oC).

Nos estudos do 4º experimento, onde os sistemas operaram com concentrações
residuais de peróxido de hidrogênio de 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 2,0 mg.L-1,
4,0

mg.L-1

e

6,0

mg.L-1,

comportamentos

semelhantes

de

redução

nas

concentrações de ferro solúvel ao longo do tempo foram também observadas (Figura
5.42).
Conforme observado nos estudos do 3o e 40 experimentos, de uma forma geral,
quanto maior a concentração residual de peróxido de hidrogênio mantida no
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sistema, maior a concentração de ferro solúvel observado (Figura 5.41 e Figura
5.42).
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Figura 5.42 – Evolução das concentrações de ferro solúvel nos sistemas que
mantiveram concentrações residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 2,0 mg.L-1, 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1, durante os estudos
conduzidos na presença de inibidores.

Apesar das oscilações observadas nas concentrações de ferro total durante dos
estudos do 4º experimento (Figura 5.43 e Figura 5.44), a tendência ao equilíbrio nos
processos de passivação metálica ao longo do tempo, associados aos inibidores de
corrosão e dispersantes adicionados ao longo dos ensaios, ocasionou, no final de 31
dias, concentrações inferiores aos estabelecidos como limites máximos desejáveis
para águas em recirculação em sistemas de resfriamento (< 4,0 mg.L-1, para ferro
total) (FERRAZ, 2007).
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Figura 5.43 – Evolução das concentrações de ferro total nos sistemas que
mantiveram concentrações residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1, durante os estudos conduzidos na
presença de inibidores.

Ferro Total (mg.L -1)

2,0

1,5
ausência de biocida
2,0 mg.L-1 H2O2

1,0

4,0 mg.L-1 H2O2
6,0 mg.L-1 H2O2
0,5

35

30

25

20

15

10

5

0

0,0

Tempo (d)

Figura 5.44 – Evolução das concentrações de ferro total nos sistemas que
mantiveram concentrações residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 2,0 mg.L-1, 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1, durante os estudos
conduzidos na presença de inibidores.
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5.3.3.3 - Contagem de Bactérias Planctônicas

A Figura 5.45 apresenta os resultados das Contagens de Bactérias Heterotróficas
Totais (BHT) nos sistemas mantidos com concentrações residuais de peróxido de
hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1, do 3º
experimento, conduzido com adição de inibidores de corrosão. Observa-se que para
as concentrações residuais de peróxidos de 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1 de H2O2, os
valores foram muito próximos para as contagens de bactérias BHT durante todo o
período do experimento e se iguala ao sistema sem adição do biocida, no final do
período.
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Figura 5.45 – Resultado de contagens de BHT para as águas recirculantes nos
sistemas mantidos com residual de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de
biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1 ao longo do 3º experimento do estudo conduzido
com inibidores (40 oC).
Na Figura 5.45 observa-se que durante o período dos estudos do 3º experimento
com inibidores, houve uma estabilidade no número de colônias bacterianas
heterotróficas totais na faixa de 105 – 106 UFC.mL-1, para ambos os sistemas. Para
o sistema sem adição de biocida, foi observado um decréscimo contínuo na
quantificação das mesmas. Ressalta-se aqui que, segundo SUZUKI (1999), um
incremento de cerca de 40% na frequência de problemas ocasionados por fouling
em trocadores de calor é observado, quando águas de sistemas de resfriamento
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apresentam concentrações de BHT em valores de 105 UFC.mL-1. Diferentemente dos
resultados obtidos com os ensaios conduzidos com residuais de cloro livre residual,
a manutenção de concentrações de colônias bacterianas acima do limite
recomendado para águas de resfriamento (104 UFC.mL-1) nos sistemas mantidos
com residuais de peróxido de hidrogênio em concentrações de 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L1

indicou que, para as condições do experimento do estudo, a manutenção de

residuais de peróxido de hidrogênio em concentrações de até 2,0 mg.L-1 apresenta
uma baixa eficiência no controle do crescimento microbiano das águas em
recirculação dos sistemas em estudo.
Por esta razão, novos testes foram realizados com concentrações residual de
peróxido de hidrogênio maiores que 2,0 mg.L-1. O gráfico da Figura 5.46 apresenta o
resultado médio da quantificação de bactérias heteretróficas totais (BHT) para os
sistemas que operaram com residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1 ao longo do 4º experimento.
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Figura 5.46 – Resultado médio de contagens de BHT para as águas recirculantes
nos sistemas mantidos com residual de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1, ao longo do 4º experimento do estudo
conduzido na presença de inibidores (40 oC).
Observando-se as curvas do gráfico da Figura 5.46, nota-se que, apesar dos
sistemas que mantiveram-se com residuais de peróxido de hidrogênio apresentarem
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uma redução da quantificação inicial de BHT em cerca de 102 UFC.mL-1 até o 17º dia
do 4º experimento, há, a partir daí, uma tendência da unificação das concentrações
das contagens para todos os sistemas, com excessão daquele mantido com
concentração de residual de peróxido de hidrogênio em 6,0 mg.L-1. Nesta condição,
observou-se uma diminuição na contagem de colônias microbianas para cerca de
102 UFC.mL-1 a partir do 22º dia do experimento, indicando a tendência a uma maior
eficiência no controle do crescimento microbiano quando comparado com outras
concentrações residuais.

5.3.3.4 - Contagem de Bactérias Sésseis
Nos estudos sem adição dos inibidores (1º Experimento), resultados médios de
análises de contagem de bactérias para os bicoupons retirados em 31 dias de
ensaios encontram-se na Figura 5.47.
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Figura 5.47 - Resultados de contagens de bactérias sésseis em cupons de aço
carbono 1020 (AC), cobre CDA110 (Cu) e aço inox AISI 316 (AI) para os sistemas
mantidos com residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência de
biocida), 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1, ao longo dos estudos do 1º experimento
conduzidos na ausência de inibidores em 31 dias de experimento (40 oC). As barras
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de erro representam o desvio padrão.

Os resultados médios das contagens de BHT obtidas por cm2 de área exposta
para os biocupons dos diferentes metais, submetidos a concentrações residuais
distintas de peróxido de hidrogênio na presença de inibidores, são apresentados nas
Figura 5.48 (3º experimento) e Figura 5.49 (4º experimento).
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Figura 5.48 – Resultados médios de contagens de bactérias sésseis em cupons de
aço carbono 1020 (AC), cobre CDA110 (Cu) e aço inox AISI 316 (AI) para os
sistemas mantidos com residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência
de biocida), 0,2 mg.L-1 e 0,5 mg.L-1, ao longo dos estudos do 3º experimento
conduzido na presença de inibidores (40 oC).
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Figura 5.49 – Resultados médios de contagens de bactérias sésseis em cupons de
aço carbono 1020 (AC), cobre CDA110 (Cu) e aço inox AISI 316 (AI) para os
sistemas mantidos com residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1 (ausência
de biocida), 2,0 mg.L-1 , 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1, ao longo dos estudos do 4º
experimento conduzido na presença de inibidores (40 oC).
Diferentemente do observado nos estudos conduzidos com cloro, a presença de
de inibidores nas águas recirculantes para os sistemas mantidos com peróxido de
hidrogênio residual, parece ter apresentado influência nas tendências observadas
para a quantificação das bactérias responsáveis pela formação dos biofilmes nos
diferentes metais em 31 dias de ensaios (Figura 5.48 e 5.49).
A seguir serão apresentadas as discussões das contagens de bactérias sésseis,
separadamente, em cada material.

5.3.3.4.1 - Contagem de Bactérias Sésseis – Aço carbono
Observa-se na Figura 5.48, que as médias das contagens de bactérias sésseis
obtidas a partir de cupons de aço carbono (AC) foram próximas, estando na ordem
de 103 UFC.cm-2, após 9 dias de estudos, e 104 UFC.cm-2, após 31 dias de estudo,
respectivamente, para os sistemas conduzidos com 0 mg.L-1 H2O2 (ausência de
biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio ao longo do 3º
experimento.
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Tal fato demonstrou que a manutenção de concentrações residuais de peróxido
de hidrogênio em 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1 nas águas dos sistemas recirculantes foi
insuficiente para conter a formação de biofilme sobre o AC nas condições de
operação e período do estudo.
Para os estudos do 4º experimento (Figura 5.49), comportamentos semelhantes
também foram observados na colonização bacteriana desenvolvida nos cupons de
AC instalados nos sistemas que mantiveram concentrações residuais de 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 2,0 mg.L-1 e 4,0 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio, onde estes
apresentaram um incremento de cerca de 4 ordens de grandeza na contagem de
bactérias sésseis do 7º para o 31º e último dia do experimento.
Entretanto, a manutenção de 6,0 mg.L-1 de residual de peróxido de hidrogênio no
mesmo período, promoveu controle sobre o crescimento bacteriano no biofilme
desenvolvido sobre o mesmo metal, apresentado contagem de bactérias sésseis
constante e igual a 103 UFC.cm-2 durante tal período do 4º experimento.
Enquanto em 31 dias dos estudos conduzidos sem inibidores (Figura 5.47), a
concentração bacteriana em AC revelou contagens da ordem de 103 UFC.cm-2 em
todos os sistemas (Figura 5.48), na presença de inibidores, após igual período de
ensaios, um incremento de cerca de 4 ordens de grandeza foi observado para os
sistemas que mantiveram residuais de peróxido de hidrogênio inferiores a 6,0 mg.L-1
(Figura 5.49). Tal fato sugere que a presença de inibidores pode acarretar um
aumento na espessura do biofilme sobre o AC, e, conseqüentemente, minimizar a
eficiência do peróxido de hidrogênio sobre o controle do crescimento das bactérias
sésseis.

5.3.3.4.2 - Contagem de Bactérias Sésseis – Cobre
O efeito bactericida promovido pelo cobre sobre as bactérias presentes no
biofilme na superfície deste metal pode ser observado nos resultados apresentados
na Figura 5.48, para os sistemas mantidos com concentrações residuais de 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio, do 3º
experimento, e, na Figura 5.49, para 0 mg.L-1 (ausência de biocida), 2,0 mg.L-1, 4,0
mg.L-1 e 6,0 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio, do 4º experimento. Em ambos os
experimentos, a concentração de contagens de bactérias sésseis após 31 dias de
estudos apresentaram-se menores ou igual a 101 UFC.cm-2. Durante o 3º
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experimento, para a condição em que a concentração residual de peróxido de
hidrogênio foi mantida em 0 mg.L-1 (ausência de biocida), o efeito da ação
bactericida do cobre fora melhor evidenciado. Enquanto após 9 dias do início de tal
experimento o cobre apresentou uma média de contagem de bactérias sésseis de
106 UFC.cm-2, em 31 dias, a média obtida para a contagem de bactérias sésseis foi
na ordem de 101 UFC.cm-1 (Figura 5.48).
Observa-se assim que, para os cupons de Cu, todas as concentrações de
peróxido de hidrogênio mantidas apresentaram, em 31 dias de ensaios,
concentrações de contagem de bactérias sésseis na ordem de 101 UFC.cm-1.
(Figura 5.47, Figura 5.48 e Figura 5.49). Neste caso, e de acordo com relatos de
Christensen & Characklis (1990), Donlan (2002), e diversos outros autores, a
toxicidade exercida pelo cobre sobre as BHT presentes no biofilme parece ter
superado o mecanismo de colonização para fins de proteção existente.
Diferentemente do observado para as superfícies de AC, nos estudos com
peróxido de hidrogênio, a presença de inibidores sugere não interferir no controle do
crescimento bacteriano sobre as superfícies de cobre.

5.3.3.4.3 - Contagem de Bactérias Sésseis – Aço Inox
A contagem microbiana nos biofilmes provenientes dos biocupons de aço inox
demonstrou um aumento do crescimento microbiológico, em 31 dias de ensaios
mesmo

na

presença

de

biocida

e

de

inibidores.

Semelhantemente

ao

comportamento apresentado pelo AC em contato com as águas recirculantes
conduzidos com diferentes concentrações residuais de peróxido de hidrogênio, a
Figura 5.49 mostra que no sistema mantido com uma concentração residual de
peróxido de hidrogênio até 4,0 mg.L-1, obteve-se após 31 dias de experimento, um
incremento de 4 ordens de grandeza na concentração de bactérias no biofilme
formado sob o aço inoxidável (de 103, em 7 dias do 4º experimento, a 107, em 31
dias). Entretanto, assim como observado para os cupons de AC, a manutenção de
6,0 mg.L-1 de residual de peróxido de hidrogênio no mesmo período, promoveu
controle sobre o crescimento bacteriano no biofilme desenvolvido sobre o AI,
apresentado contagem de bactérias sésseis igual a 103 UFC.cm-2 durante tal período
do 4º experimento (Figura 5.49).
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Para os resultados dos estudos conduzidos com peróxido de hidrogênio inferiores
a 6,0 mg.L-1, na ausência de inibidores (Figura 5.47), concentrações de contagem de
bactérias sésseis sobre cupons de AI indicaram concentrações de cerca de 2 a 3
ordens de grandeza inferiores àquelas observadas na presença de inibidores (Figura
5.48 e Figura 5.49) em 31 dias de ensaios.
Associado às observações feitas por Verran et al. (2000), onde o autor ressalta
que a configuração morfológica e estrutural da superfície do metal (AI) pode
contribuir para a elevada taxa de adesão e crescimento microbiano nos cupons de
aço inox, os resultados dos estudos com cupons de aço inox, nas diferentes
concentrações de peróxido de hidrogênio mantidas no estudo, sugerem que, assim
como com o AC, a presença de inibidores pode promover um incremento na
concentração bacteriana do biofilme formado sobre superfícies em aço inox.

Comparação dos resultados das contagens de bactérias planctônicas e
sésseis

A Figura 5.50 e Figura 5.51 apresentam os resultados de contagens de bactérias
planctônicas e sésseis em aço carbono, após 31 dias dos estudos dos experimentos
conduzidos quando na manutenção de diferentes concentrações de peróxido de
hidrogênio em águas recirculantes nos sistemas.
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Contagem Bactérias Sésseis (UFC.cm-2) e
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Figura 5.50 - Contagens de bactérias planctônicas e sésseis em aço carbono, em 31
dias de estudos do 3º experimento, quando as águas recirculantes nos sistemas de
resfriamento foram mantidas com residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L-1
(ausência de biocida), 0,5 mg.L-1 e 2,0 mg.L-1, na presença de inibidores.
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Figura 5.51 - Contagens de bactérias planctônicas e sésseis em aço carbono, após
31 dias de estudos do 4º experimento, quando as águas recirculantes nos sistemas
de resfriamento foram mantidas com residuais de peróxido de hidrogênio em 0 mg.L1
(ausência de biocida), 2,0 mg.L-1, 4,0 mg.L-1 e 6,0 mg.L-1.
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Observando-se as Figuras 5.50 e 5.51, tem-se que para os ensaios do 3º
experimento

(Figura

5.50) obteve-se

concentrações

relativas

de

bactérias

planctônicas superiores às sésseis, enquanto que para os ensaios do 4º
experimento (Figura 5.50), o inverso foi observado.
Tal fato pode estar associado às condições dinâmicas em que os processos de
adesão de células microbianas encontram-se quando na formação de biofilmes em
águas de sistemas de resfriamento, podendo ocorrer o desprendimento dos
biofilmes, colonizando novas superfícies, ou crescerem rapidamente dando origem a
grandes populações planctônicas em ambientes aquáticos que apresentem
disponibilidade

de

nutrientes

(HASSELMANN

&

LETICHEVSKY,

1988;

COSTERTON et al , 1995; ZETA CORPORATION, 1999 e ALMEIDA, 1999). A maior
concentração relativa de bactérias sésseis em relação às planctônicas, observado
nos ensaios mantidos com maiores concentrações residuais de peróxido de
hidrogênio (4º Experimento) (Figura 5.51) está de acordo com relatos de Viero
(2006), uma vez que na presença de situações de estresse favorecem a formação
de agregados de macromoléculas, tais como proteínas e polissacarídeos,
favorecendo a formação de biofilmes. Além disso, os resultados obtidos também
corroboram com informações de Penna (2001), Kim et al. (2002); Gonçalves (2002)
e Flynn (2009), onde, segundo os autores, culturas associadas a formação de
biofilme são 100 vezes mais resistentes a biocidas oxidantes do que as planctônicas,
necessitando-se assim tempos de contato do biocida com as bactérias sésseis muito
superiores que àqueles para bactérias planctônicas e/ou de maior concentração de
biocida. Tal observação, segundo os autores e de acordo com Stewart et al. (2009),
deve-se a dificuldade de penetração do biocida no biofilme de forma a atingir a
bactéria.

5.3.3.5

Quantificação de Pseudomonas aeruginosa

A baixa efetividade de controle do crescimento microbiano promovida pela ação
do peróxido de hidrogênio, em concentrações residuais menores do que 6,0 mg.L-1,
poderia estar associada à presença de catalase na água em recirculação, uma vez
que Frederick et al. (2001) e Wagner et al. (2002) citam que o peróxido de
hidrogênio é decomposto em oxigênio e água quando na presença de organismos
catalase positivos, inativando a ação do biocida oxidante.
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De forma a se comprovar a presença ou não de tal enzima nas águas
recirculantes durante os estudos do 5º e último experimento, análises paralelas de
quantificações para Pseudomonas aeruginosa e bactérias heterotróficas totais
(BHT), seguidas de prova bioquímica para catalase, foram realizadas.
Para tal, amostras foram retiradas dos sistemas B1 e B2 (ambos mantidos com
residuais de peróxido de hidrogênio em 6,0 mg.L-1), B3 (0 mg.L-1) e do reservatório
de água sintética (0 mg.L-1) (reposição das purgas).
Os resultados obtidos para os ensaios de contagens de Pseudomonas aeruginosa
por duas metodologias distintas (Agar Cetrimida e Determinação do Número mais
Provável (NMP)), realizadas em 17 dias e 25 dias do início dos ensaios do 5º
experimento, encontram-se nas Figuras 5.52.
Observa-se na Figura 5.52 que os sistemas que foram mantidos com residuais de
6,0 mg.L-1 de H2O2 (B1 e B2), apresentaram um incremento médio de 3 ordens de
grandeza na contagem de bactérias heterotróficas totais (BHT) ao longo do intervalo
de 12 dias (15 para 27 dias de ensaios) dos experimentos. Entretanto, para o
mesmo período e intervalo de tempo, a quantificações média de Pseudomonas

aeruginosa obtida pelo método de Agar Cetrimida, para os mesmos sistemas (B1 e
B2), praticamente manteve-se inalterada.
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Figura 5.52 - Contagens de Pseudomonas aeruginosa e bactérias heterotróficas
totais (BHT) planctônicas, em 27 dias de estudos do 5º experimento, quando as
águas recirculantes nos sistemas de resfriamento foram mantidas a 40 oC com
residuais de peróxido de hidrogênio em 6,0 mg.L-1 (B1 e B2) e em 0 mg.L-1
(ausência de biocida) (B3 e água sintética).
Para os sistemas que se mantiveram na ausência de residuais de peróxido de
hidrogênio (B3 e água sintética), houve uma queda de aproximadamente uma ordem
de grandeza na quantificação de BHT ao longo do intervalo dos ensaios (Figura
5.52), corroborando com as observações levantadas em ensaios de estudos
anteriores, quando quedas na concentração de BHT ao longo do tempo foram
obtidas para os sistemas que operaram na ausência de biocidas.
Associado aos resultados paralelos obtidos para BHT na água sintética, o
incremento no número de BHT observado para os sistemas mantidos com 6,0 mg.L1

de H2O2 (Figura 5.52) pode sugerir contaminação cruzada oriunda da reposição de

purgas com água sintética, uma vez que esta apresentou, em 15 dias de ensaios,
concentrações de BHT cerca de 3 ordens de grandeza superiores às dos sistemas
B1 e B2.
A média dos resultados obtidos na quantificação de Pseudomonas aeruginosa
pelo método de Agar cetrimida, para os biocupons em AC, Cu e AI, nos sistemas
mantidos a 40 oC com residuais de 6,0 mg.L-1 de H2O2 (B1 e B2) em 27 dias de
ensaios do 5º experimento, encontram-se na Figura 5.53.
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Figura 5.53 – Média dos resultados obtidos na quantificação de Pseudomonas
aeruginosa (método Agar cetrimida) para os biocupons em AC, Cu e AI nos sistemas
mantidos a 40 oC, com residuais de 6,0 mg.L-1 de H2O2 (B1 e B2), em 27 dias de
ensaios do 5º experimento.
Observa-se pelos resultados das concentrações de Pseudomonas aeruginosa nos
biofilmes formados sobre as superfícies de AC, Cu e AI (Figura 5.53) que, mesmo
tendo sido mantida concentrações residuais de 6,0 mg.L-1 de H2O2, tais organismos
desenvolveram resistência a este oxidante, mantendo contagens na ordem de 103
(para AC e AI) e 101 (Cobre).
Os resultados da Figura 5.52 e Figura 5.53 demonstram que, diferentemente do
observado nos estudos anteriores, as contagens de bactérias heterotróficas totais
(BHT) planctônicas nos sistemas mantidos com peróxido de hidrogênio foram
maiores ou iguais às observadas no biofilme formado sobre os diferentes metais,
mesmo na presença de inibidores. Tal fato pode indicar que a partir de concentração
de 6,0 mg.L-1 de H2O2, o peróxido possa promover uma maior efetividade sobre o
biofilme formado, desequilibrando as interações que favorecem a aglomeração e
fixação da biomassa sobre as superfícies metálicas.
A detecção de Pseudomonas aeruginosa, tanto na população planctônica (Figura
5.54) quanto na séssil, ao longo dos estudos mantendo-se 6,0 mg.L-1 de H2O2, pode
indicar que a produção da enzima catalase, liberada para o meio líquido quando na
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oxidação destes microorganismos e/ou outros catalase positivos, e também
responsável pela degradação de H2O2 em oxigênio e água, pode ter sido superada
pela ação biocida exercida pelo peróxido de hidrogênio quando este foi mantido
nesta concentração.

Figura 5.54 – Colônias de Pseudomonas aeruginosa, obtidas a partir de águas dos
ensaios do 5º experimento, na presença de 6,0 mg.L-1 de H2O2.
A identificação da presença de Pseudomonas aeruginosa nas águas dos sistemas
avaliados (Figura 5.52, Figura 5.53 e Figura 5.54), mesmo na manutenção de 6,0
mg.L-1 de H2O2., indica sua elevada resistência, podendo representar potenciais
riscos à saúde humana (VASCONCELOS et al., 2010). Segundo estudos dos
autores, a elevada versatilidade metabólica da Pseudomonas aeruginosa em água
pode indicar a presença concomitante de coliformes em água e a conseqüente
patogenicidade.

5.3.3.5.1 Prova bioquímica para catalase

De forma a se avaliar a presença ou não de colônias catalase positivas nas
águas dos ensaios em 15 dias do 5º experimento, prosseguiu-se com análises de
prova

bioquímica.

As

colônias

cujos

resultados

foram

catalase

positivas

apresentaram coloração azul/esverdeado e fluorescência. Na Figura 5.55 a, podemse observar as colônias de Pseudomonas aeruginosa que foram posteriormente
caracterizadas como catalase positivas através da prova bioquímica da catalase
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(decomposição do H2O2 em O2 e H2O2). Na Figura 5.55 b, tem-se um grupo de

Pseudomonas aeruginosa catalase positiva durante o processo de formação de
bolhas, após a conversão do H2O2 em H2O e O2.

A

B

Figura 5.55 – Colônias de Pseudomonas aeruginosa catalase positivas em meio
cetrimida, (a). Colônias de Pseudomonas aeruginosa durante a prova bioquímica de
catalase (Fonte: Departamento de Microbiologia - UFMG) (b).

5.3.3.5.2 Sensibilidade ao peróxido de hidrogênio

De forma a se avaliar a sensibilidade dos micro-organismos presentes nas águas
recirculantes, em 15 dias dos ensaios do 5º experimento, foram tomadas alíquotas
de amostras do sistema B3 (0 mg.L-1 de H2O2) sendo estas posteriormente
inoculadas na presença de concentrações crescentes de peróxido de hidrogênio. Os
resultados obtidos na quantificação de BHT em função da concentração de H2O2
adicionada encontram-se na Tabela 5.9 e dispostos de forma gráfica na Figura 5.56
e Figura 5.57.
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Tabela 5.9 – Resultados da quantificação de BHT em função da concentração de
H2O2adicionada, para amostras do sistema B3 (0 mg.L-1 de H2O2) tomadas em 15
dias de ensaios do 5º experimento.
Concentração (mg.L-1 H2O2)

BHT (UFC.mL-1)

0

1,1E+06

6

1,3E+05

10

1,5E+02

15

0,0E+00

70

0,0E+00

O resultado gráfico para a concentração adicionada de 70 mg.L-1 de H2O2 não
encontram-se na Figura 5.56 e Figura 5.57, uma vez que para tal concentração a
contagem foi nula.
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Figura 5.56 – Resultados da quantificação de BHT em função da concentração de
H2O2 adicionada, para amostras do sistema B3 (0 mg.L-1 de H2O2) tomadas em 15
dias de ensaios do 5º experimento.
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Figura 5.57 – Log dos resultados da quantificação de BHT em função da
concentração de H2O2 adicionada, para amostras do sistema B3 (0 mg.L-1 de H2O2)
tomadas em 15 dias de ensaios do 5º experimento. Limite máximo para contagem
de BHT planctônicas em águas de resfriamento.
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Os resultados da Tabela 5.9 demonstram que a água oriunda do sistema controle
(B3) foi sensível a todas as concentrações de peróxido de hidrogênio avaliadas.
Observa-se ainda na Figura 5.56 e Figura 5.57 que, para a concentração aplicada
de 6,0 mg.L-1 de H2O2, os resultados obtidos para contagens de BHT foram muito
próximos do limite máximo de 104 UFC.mL-1 estipulados pelas tratadoras para águas
recirculantes em torres de resfriamento. Tal fato pode sugerir, que a manutenção de
concentrações de peróxido de hidrogênio entre 6 e 10 mg.L-1, em águas de
resfriamento tratadas com inibidores, possa controlar a concentração de BHT
abaixo dos limites máximos estipulados.
Ao longo dos estudos com águas de resfriamento mantidas em concentrações
inferiores a 6,0 mg.L-1 de H2O2, a baixa eficiência apresentada pelo peróxido de
hidrogênio no controle do crescimento microbiano, pode, em parte, ter sido atribuída
a atividade da catalase em água, de acordo com o observado por Frederick et al.
(2001) e Wagner et al. (2002). Mesmo sendo a catalase uma enzima intracelular, se
a taxa de difusão do peróxido de hidrogênio for maior que taxa de reação com a
matéria orgânica na superfície celular, a lise celular pode ocasionar a liberação da
enzima para o meio líquido. Neste caso, também seria de se esperar um possível
aumento no consumo de peróxido de hidrogênio, quando na manutenção de
residuais de concentração de H2O2 nas águas recirculantes. Paralelamente, e
baseando-se em relatos de Izawa et al. (1996) e Stewart et al.(2009), o estresse
microbiano, ocasionado pela presença de baixos residuais de peróxido de
hidrogênio em meio líquido, pode favorecer a um aumento na resistência celular
reduzindo a efetividade do biocida.
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5.3.4 – Análises em MEV e EDS

Uma vez que a maior parte dos equipamentos de troca térmica na área industrial
é confeccionado em aço carbono, e sendo este o material que mais freqüentemente
encontra-se associado aos principais problemas ocasionados em águas de torres de
resfriamento, as avaliações dos resultados obtidos em MEV e EDS foram focadas
nesta liga. Entretanto, imagens em MEV em diferentes amplitudes para esta liga e
demais metalurgias, obtidas durante os estudos desenvolvidos, encontram-se
disponíveis no ANEXO V deste trabalho.
Para fins de visualização das interações entre as superfícies metálicas e as
estruturas morfológicas e celulares dos micro-organismos e compostos aglomerados
na matriz dos biofilmes formados, análises micrográficas, realizadas através de
microscópio eletrônico de varredura (MEV), assim como ensaios de Difração de
Raio-X (EDS), foram realizados sobre os cupons metálicos utilizados nos
experimentos.
As imagens das Figura 5.58 mostram os resultados de análises micrográficas
obtidas em MEV para cupons virgens em aço carbono AISI 1020, cobre CD 110 e
aço inox AISI 316 (A, B e C, respectivamente), assim como para os mesmos
respectivos metais, após estes terem sido submetidos às mesmas concentrações de
inibidores de corrosão e dispersantes (D, E e F) empregados nos estudos por 48
horas.
Para os metais virgens (Figura 5.58 A, B e C), as imagens, em amplitudes de
aumento de 5000 x, revelaram uma topografia superficial relativamente semelhante
para os metais Cu e AI e um com diferentes irregularidades, para o AC.
Para os respectivos metais, após estes terem sido submetidos ao contato com os
inibidores (Figura 5.58 D, E e F), rachaduras distribuídas sobre prováveis camadas
de filme protetor formada pelos inibidores de corrosão foram observadas. Para o
cupom de AI, entretanto, observou-se ainda a formação de uma provável
aglomeração bacteriana/inibidores sobre a superfície metálica. As rachaduras
observadas podem ser provenientes do processo de metalização, necessário para a
realização dos ensaios de microscopia ótica.
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Figura 5.58 – Resultados de análises micrográficas obtidas em MEV para cupons
virgens em aço carbono 1020, cobre CD 110 e aço inox AISI 316 (A, B e C,
respectivamente), assim como para os mesmos respectivos metais após terem sido
submetidos apenas à presença dos inibidores de corrosão e dispersantes (D, E e F).
Amplitude de aumento de 5000 x. Bar = 20 µm.
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A Figura 5.59 mostra imagens de ensaios micrográficos em MEV e EDS, para
cupons em aço carbono AISI 1020 submetidos a concentrações residuais de
0 mg.L-1 (ausência de biocidas) (A), 0,5 mg.L-1 de cloro livre (B), 0,5 mg.L-1 de
peróxido de hidrogênio (C) e 2,0 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio (D), em 31 dias
consecutivos de ensaios conduzidos na ausência de inibidores de corrosão e
incrustações.
Enquanto a Figura 5.59 A (ausência de biocida e inibidores) apresenta uma
diversidade topográfica provavelmente promovida por diversos micro-organismos e
sais precipitados, as demais imagens apresentaram-se similares (Figura 5.59 B, C e
D) (Cloro residual livre em 0,5 mg.L-1, H2O2 em 0,5 mg.L-1 e H2O2 em 2,0 mg. L-1,
respectivamente). Picos do elemento Fe foram observados em todas as imagens de
EDS associadas na Figura 5.59, estando estes provavelmente associados a
processos de corrosão metálica favorecidos pela ausência dos inibidores de
corrosão nas águas dos sistemas.
Análises de imagens foram realizadas para cupons de AC, expostos aos sistemas
mantidos com concentrações residuais 0 mg.L-1 (ausência de biocida) (A), 0,5 mg.L-1
de cloro livre (B), 0,5 mg.L-1 de H2O2 (C) e 2,0 mg.L-1 H2O2(D), em 9 dias de ensaios
na presença de inibidores (Figura 5.60).
Dando prosseguimento nos experimentos analisados na Figura 5.60, ensaios
semelhantes ao realizados aos da Figura 5.58 foram realizados para biocupons em
aço carbono 1020 submetidos a concentrações residuais de 0 mg.L-1 (ausência de
biocidas) (A), 0,5 mg.L-1 de cloro livre (B) e 0,5 mg.L-1 de H2O2 (C), por 31 dias
consecutivos, na presença de inibidores de corrosão e incrustações (Figura 5.61).
A presença de inibidores, neste caso, promoveu resultados bem distintos
daqueles observados nas imagens da Figura 5.59 A, B e C, onde os inibidores foram
suprimidos. Neste caso, a presença de picos de zinco e fósforo, entre outros como
cálcio, ferro, magnésio e enxofre, podem indicar a presença da formação de um
filme passivante formado pelos inibidores de corrosão, além de depósitos e/ou
incrustações.
Comparando-se as imagens dos cupons em 31 dias (Figura 5.61) com as
imagens obtidas em 9 dias (Figura 5.60) para os biocupons mantidos em condições
semelhantes, observa-se em 31 dias do experimento a tendência a precipitação de
sais associado a formação de biofilme sobre o AC na ausência de biocida (Figura
5.61 A) e na presença de 0,5 mg.L-1 de H2O2 (Figura 5.61 C), o que não foi
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observado sobre o mesmo metal quando mantido em residuais de 0,5 mg.L-1 de
cloro residual livre residual (Figura 5.61 B)
Imagens micrográficas em MEV e análises de EDS para os biocupons em AC
submetidos a concentrações residuais de 2,0 mg.L-1 de H2O2 (A), 4,0 mg.L-1 de H2O2
(B) e 6,0 mg.L-1 de H2O2 (C) por 31 dias consecutivos na presença de inibidores de
corrosão e incrustações, encontram-se na Figura 5.62. Apesar de não ter sido
possível idendificar micro-organismos nas imagens em MEV, superfícies bastante
distintas e associadas à depósitos de sais precipitados foram identificadas para cada
uma das concentrações de peróxido de hidrogênio mantidas no meio líquido,
confirmando a elevada complexidade envolvida na formação de biofilmes e em sua
interação com o meio.
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Figura 5.59 – Análises micrográficas em MEV e EDS para cupons em aço carbono
1020 submetidos a concentrações residuais de 0 mg.L-1 (ausência de biocidas) (A),
0,5 mg.L-1 de cloro livre (B), 0,5 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio (C) e 2,0 mg.L-1 de
peróxido de hidrogênio (D), por 31 dias consecutivos na ausência de inibidores de
corrosão e incrustações. Amplitude de aumento de 5000 x. Bar = 20 µm.
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Figura 5.60 – Ensaios para cupons de AC, expostos aos sistemas mantidos com
concentrações residuais 0 mg.L-1 (ausência de biocida) (A), 0,5 mg.L-1 de cloro livre
(B), 0,5 mg.L-1 de H2O2 (C) e 2,0 mg.L-1 H2O2(D), em 9 dias de ensaios na presença
de inibidores. Amplitude de aumento de 5000 x. Bar = 20 µm.
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Figura 5.61 – Análises micrográficas em MEV e EDS para cupons em aço carbono
1020 submetidos a concentrações residuais de 0 mg.L-1 (ausência de biocidas) (A),
0,5 mg.L-1 de cloro livre (B) e 0,5 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio (C), por 31 dias
consecutivos na presença de inibidores de corrosão e incrustações. Amplitude de
aumento de 5000 x. Bar = 20 µm.
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Figura 5.62 – Análises micrográficas em MEV e EDS para cupons em aço carbono
1020 submetidos a concentrações residuais de 2,0 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio
(A), 4,0 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio (B) e 6,0 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio
(C), por 31 dias consecutivos na presença de inibidores de corrosão e incrustações.
Amplitude de aumento de 5000 x. Bar = 20 µm.
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5.3.5 - Consumo de Biocidas
As concentrações das soluções utilizadas nas dosagens dos biocidas nos
sistemas avaliados nos experimentos, assim como os respectivos consumos médios
e o preço (R$ por kg de produto comercial) dos biocidas utilizados ao longo dos
estudos encontram-se na Tabela 5.10. Os consumos mássicos médios dos produtos
ativos cloro e peróxido de hidrogênio também se encontram plotados no gráfico da
Figura 5.63 para as respectivas concentrações residuais livres dos biocidas
empregados nos experimentos. As densidades dos produtos biocidas comerciais
utilizados são 1,07 g.cm-3 e 1,11 g.cm-3 para o hipoclorito de sódio e peróxido de
hidrogênio, respectivamente.
Tabela 5.10 – Concentrações das soluções de biocidas utilizadas na manutenção
das concentrações de residuais de produtos ativos, seus respectivos consumos
médios, preço dos produtos comerciais e desvios.

Produto

Conc.
Produto
Ativo

(%)

NaOCl

H2O2

Conc.
Residual
Manut.
(mg.L-1)

Conc.
Bombona
Dosadora
(mg.L-1)

Consumo
Médio
(L.h-1)

0,2

100

0,251±0,092

Massa Média
Prod. Ativo
(mg.h-1)

Preço
Prod.
Comercial
(R$.kg-1)

Custo Médio
(R$.h-1)

*
0,0183±0,0067

25,1±9,2

12

0,73

0,5

200

0,283±0,076

56,6±15,2

0,0413±0,0111

0,5

800

0,381±0,122

304,6±97,9

0,5452±0,1752

2,0

800

0,570±0,285

456,2±228,3

50

0,8166±0,4087
1,79

4,0

2400

0,204±0,147

490,6±353,2

0,8782±0,6322

6,0

2400

0,173±0,098

450,6±235,9

0,8066±0,4223

(*) Referente à set/2009 – Fonte: REGAP.
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Figura 5.63 - Consumos mássicos médios dos produtos ativos cloro e peróxido de
hidrogênio para as respectivas concentrações residuais livres dos biocidas
empregados ao longo dos experimentos.

Baseando-se apenas nos valores mássicos médios consumidos de biocidas nos
sistemas com água recirculante para um mesmo período, observa-se que para a
manutenção de 0,5 mg.L-1 de cloro residual livre, foi necessário um acréscimo de
aproximadamente 100% da massa de cloro ativo consumido quando na manutenção
de 0,2 mg.L-1 como residual de cloro livre para a mesma água e demais condições
Isso demonstra a relativa estabilidade para a manutenção das concentrações
residuais de cloro, na faixa estudada (Tabela 5.10).
Para os sistemas que mantiveram residual de peróxido de hidrogênio na água
recirculante, observou-se que para promover a manutenção de 2,0 mg.L-1 de
residual

de

peróxido

de

hidrogênio

foi

necessário

um

incremento

de

aproximadamente 50% no consumo do mesmo quando comparado ao consumo
necessário à manutenção de 0,5 mg.L-1, para a mesma água e demais condições.
Quando se alterou a concentração de manutenção do residual de peróxido de
hidrogênio de 2,0 mg.L-1 para 4,0 mg.L-1, foi necessário um incremento de cerca de
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8% do consumo mássico do mesmo. Entretanto, houve um decréscimo de cerca de
8% no consumo mássico do peróxido de hidrogênio, quando se alterou de 4,0 mg.L-1
para 6,0 mg.L-1 o residual mantido na água recirculante. Para a manutenção de
concentrações residuais deste biocida em valores inferiores a 2,0 mg.L-1 na água em
recirculação, foi necessário que houvesse uma sobredosagem, aumentando,
conseqüentemente, o consumo deste produto e o custo do tratamento químico. Tal
fato pode estar associado ao aumento da instabilidade do peróxido de hidrogênio na
manutenção de concentrações residuais menores e iguais a 2,0 mg/L. Os resultados
podem indicar que a instabilidade do peróxido de hidrogênio apresenta-se
inversamente proporcional à concentração residual deste no meio.
Observando-se os resultados da Tabela 5.10 (R$.h-1), que para a manutenção de
0,5 mg.L-1 de residual de peróxido de hidrogênio na água recirculante, o custo foi
aproximadamente 13 vezes superior ao necessário para manter residual de cloro
livre na mesma concentração.
Paralelamente, observou-se que para se reduzir em cerca de 3 log na
concentração de BHT (de 106 UFC.mL-1 para 103 UFC.mL-1), gastou-se em torno de
45 vezes mais de peróxido de hidrogênio do que de hipoclorito de sódio.
A temperatura ambiente também foi outro fator que influenciou na manutenção
das dosagens do peróxido de hidrogênio. Pode-se observar na Figura 5.64 que, em
períodos em que a temperatura ambiente se manteve menor, em dias amenos
(mínima e máxima de 23,1 ºC e 26,1 oC, respectivamente entre o 20º e o 31º dia de
experimentos), o peróxido de hidrogênio se manteve mais elevado (estável)
(resultados do 5º experimento).
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Figura 5.64 – Variação do consumo de peróxido de hidrogênio (L.d-1) em função da
temperatura externa ambiente (oC), observada durante os estudos do 5º
experimento.
Sugere-se assim que, sob a ótica financeira, que o uso de peróxido de hidrogênio
como biocida, esteja vinculada à manutenção de uma concentração residual mínima
onde prevaleça à estabilidade do produto, entre outros fatores. Os experimentos
conduzidos com água de reúso nos sistemas de resfriamento sugerem que tal
concentração residual deva ser superior a 4,0 mg.L-1, uma vez que concentrações
inferiores a esta mostraram-se instáveis.
Uma hipótese para o aumento do consumo do peróxido de hidrogênio com a
diminuição da manutenção de uma concentração residual abaixo de 4 mg.L-1, pode
estar associada à adaptação e, conseqüentemente, aumento da tolerância dos
micro-organismos

presentes

no

meio.

Segundo

estudos

conduzidos

com

Saccharomyces cerevisiae e peróxido de hidrogênio por Izawa et al. (1996), a ação
da catalase, enzima produzida por alguns organismos em condições de estresse, é
fundamental no processo de adaptação destes micro-organismos ao estresse
produzido pela presença daquele oxidante (H2O2 em concentrações de 0 mmol.L-1
(ausência de biocida), 0,2 mmol.L-1, 1,0 mmola.L-1, 2,0 mmol.L-1 e 5,0 mmol.L-1). Os
autores ressaltam que células que são pré-expostas a condições subletais de

a

-1

-1

1mmol.L H2O2 = 34 mg.L H2O2
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estresse, apresentam resistência quando submetidas a subseqüentes condições
letais do mesmo estresse. Desta maneira, a forma contínua de dosagem empregada
na aplicação dos biocidas durante os experimentos, pode ter favorecido, no caso da
aplicação do peróxido de hidrogênio, um aumento de resistência celular pela
produção comprovada de catalase, e a conseqüente adaptação bacteriana a este
biocida, principalmente para concentrações menores do que 4,0 mg.L-1. Programas
de dosagem de peróxido de hidrogênio na forma de choques periódicos podem
resultar em um melhor controle do crescimento microbiológico, viabilizando a
aplicação deste como biocida em sistemas de águas de resfriamento.
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Capítulo 6: CONCLUSÕES

A seguir são elencadas as principais conclusões do presente trabalho:


A ação oxidante do peróxido de hidrogênio sugere o favorecimento da
solubilização da fração insolúvel do carbono orgânico dissolvido presente em
águas de torres de resfriamento de refinarias, na utilização de água de reúso
como alimentação.



Medidas de perda de massa em cupons de aço carbono AISI 1020 (AC),
cobre CD 110 e aço inox AISI 316 (AI), revelaram taxas de corrosão, na
presença de produtos inibidores de corrosão e dispersantes, entre 2 e 3 mpy
ao AC, menores que 0,3 mpy ao cobre, e inexpressíveis ao AI para todos os
sistemas;



No tratamento de águas de resfriamento, a adição de inibidores de corrosão e
dispersantes a base de fosfatos inorgânicos, sais de zinco e azóis,
contribuíram para um aumento da espessura do biofilme formado sobre os
metais não tóxicos (aço carbono AISI 1020 e aço inox AISI 316) para ambos
os biocidas.



O efeito inibidor do próprio cobre sobre o crescimento microbiano prevaleceu
sobre o efeito biocida exercido pelo peróxido de hidrogênio e hipoclorito de
sódio nas concentrações estudadas.



Foi possível controlar o crescimento de BHT em níveis desejáveis, tanto para
bactérias sésseis quanto planctônicas, mantendo-se uma concentração
residual de peróxido de hidrogênio em 6,0 mg.L-1;



Concentrações de cloro residual livre mantidas em 0,2 e 0,5 mg.L-1
demonstraram boa eficiência como biocida sobre as bactérias planctônicas
(BHT), mantendo a contagem abaixo dos limites máximos estipulados de 104
UFC.mL-1 para as águas de resfriamento avaliadas. Entretanto, a manutenção
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de concentrações residuais de peróxido de hidrogênio de até 2,0 mg.L-1,
apresentou valores superiores a 104 UFC BHT.mL-1.


Nas águas de resfriamento tratadas, o aumento da concentração residual do
peróxido de hidrogênio demonstrou ser inversamente proporcional ao
consumo deste biocida para a manutenção de concentrações residuais de até
6,0 mg.L-1 de H2O2 .



A utilização do peróxido de hidrogênio, para as concentrações residuais
mantidas até 6,0 mg.L-1, não se mostrou como alternativa promissora como
substituto ao uso do cloro no controle microbiano em torres de resfriamento,
utilizando água de reúso como reposição. Porém, os resultados apontam que
para valores acima de 6,0 mg.L-1, o peróxido pode vir a tornar-se competitivo
frente ao cloro como agente biocida.
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Capítulo 7: SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS



Avaliar os efeitos da aplicação de dosagens de choque intermitentes de
peróxido de hidrogênio sobre o controle do crescimento de bactérias
planctônicas e sésseis em águas de resfriamento, assim como suas
respectivas taxas de corrosão a diferentes metais.



Avaliar o desempenho sobre microorganismos planctônicos e sésseis, taxas
de corrosão obtidas e os impactos financeiros, para a manutenção de peróxido
de hidrogênio em concentrações acima de 6 mg.L-1

em águas de

resfriamento.


Avaliar a eficiência da aplicação conjugada de peróxido de hidrogênio com
UV, e/ou associado a outros biocidas “limpos”, assim como seus impactos
sobre taxas de corrosão, controle do crescimento de bactérias planctônicas e
sésseis e degradação de compostos orgânicos recalcitrantes em águas de
resfriamento em águas de resfriamento.



Avaliar a relação dos agentes biocidas com uma diversidade mais ampla de
microorganismos que possam estar diretamente relacionados com o
desenvolvimento de biofilmes e corrosão.
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ANEXO I

Procedimento para Microscopia Eletrônica de Varredura e Análise Elementar
(MEV / EDS)
[Procedimento padrão para preparo de biofilmes para análises de
microscopia eletrônica de varredura].

Tal procedimento consiste nas quatro etapas apresentadas no fluxograma
abaixo sendo em seguida apresentada uma descrição resumida de cada uma
delas:

(1) Para fixar a ultra-estrutura do biofilme colocar a amostra por um período de
no mínimo 3 horas em glutaraldeído a 5% (v/v), preparado em solução tampão
de cacodilato de sódio a 0,1M.
(2) A etapa de desidratação consiste em mergulhar a amostra em diversas
soluções apresentando concentrações crescentes de acetona entre 30% e
100% de acetona em água destilada. Após esta primeira etapa a secagem da
amostra será concluída no aparelho de Ponto Crítico modelo CPD-030 da
Balzers.
(3) A superfície da amostra será então metalizada (ouro - 15 nm de espessura)
utilizar-se-á um aparelho SPUTTER COATER SCD-040 da Balzers.

O preparo de amostras foi realizado em dois dias consecutivos devido à
longa duração das etapas (principalmente fixação do biofilme, mínimo de três
horas e secagem no ponto crítico).
Após o preparo das amostras para MEV as amostras foram encaminhadas
à COPPE/UFRJ onde se realizou avaliação da ultra-estrutura dos biofilmes,
baseada nas análises utilizando o microscópio de varredura eletrônica da
ZEISS modelo DSM-960. Além da obtenção da topografia do biofilme
bacteriano, as amostras foram submetidas à análise elementar dos produtos de
corrosão associados ao biofilme através da técnica de Espectroscopia de
Energia Dispersiva (EDS) do microscópio acima especificado.

Equipamento de MEV FEI
Quanta 200

Suporte do MEV com biocupons
metálicos

ANEXO II

Contagem de Pseudomonas aeruginosa em Agar Cetrimida

As contagens de Pseudomonas aeruginosa foram realizadas a partir de 2
frações de 100 mL de cada amostra de água. Após a homogeneização, as
amostras foram filtradas através de um sistema de filtração a vácuo e
membrana de celulose com porosidade de 8 µm para a remoção de material
em suspensão, seguido de filtração em membranas de 0,45 µm. Após a
filtração, as membranas foram colocadas na superfície de placa contendo
discos de papel absorvente, previamente umedecidos com 2 mL de água
deionizada estéril, seguindo as recomendações do fabricante (Sartorius Biotec)
e incubados a 37 ± 0,5°C durante 48 horas. Após a i ncubação, com auxílio de
contador de colônias, foram enumeradas as colônias com 0,8 a 2,2 mm de
diâmetro, achatadas com pigmento azul-esverdeado ou que apresentaram
fluorescência sob luz UV (360±20 nm). Também, as colônias foram semeadas
em ágar leite. A incubação foi conduzida a 35 ± 1,0°C durante 24 horas e
considerou-se Pseudomonas aeruginosa quando ocorreu a hidrolise e
produção de pigmento amarelo esverdeado. Representantes de cada morfotipo
foram purificadas através do repique em meio PCA e caracterizadas quando a
reatividade à coloração de Gram, morfologia e arranjo das células e produção
da enzima catalase.

Ensaio de sensibilidade das células ao peróxido de hidrogênio

Alíquotas das amostras de água foram adicionadas de uma solução de
peróxido de hidrogênio 50% (v/v) de forma a obter as concentrações finais de
6, 10, 15 e 70 ppm. As amostras foram mantidas em Banho Maria a 37oC por
min. A seguir, diluições seriadas das amostras forma realizadas e alíquotas de
0,1 mL forma espalhadas em placas de meio PCA. As placas forma incubadas
a 37oC por até 48 h, quando se procedeu a contagem do número de colônias.
Controles consistiram das amostras não adicionadas de peróxido de
hidrogênio.

ANEXO III

Limpeza e análise dos corpos de prova

- Imediatamente após a retidada dos mesmos das árvores de testes, secar
os corpos de prova em estufa na temperatura de 80ºC (± 5ºC) por um período
mínimo de 30 minutos.
- Retirar os corpos de prova da estufa e deixar esfriar em dessecador à
temperatura ambiente.
- Pesar em balança analítica os corpos de prova, e anotar "massa de
deposição" (MI).
- Retirar com o auxílio de uma lã de aço, o excesso de depósito dos corpos
de prova em água corrente e colocar em tubos de ensaio identificado.
- Cobrir os corpos de prova com solução específica para cada material,
conforme recomendações da Norma ASTM G1-03.
- Descartar a solução decapante, colocar água potável nos tubos de ensaio
contendo os corpos de prova, a fim de evitar a oxidação.
- Retirar os corpos de prova dos tubos de ensaio, lavar em água corrente e
secar com papel absorvente.
- Completar a secagem em estufa na temperatura de 80ºC (± 5ºC) por um
período mínimo de 30 minutos.
- Retirar os corpos de prova da estufa e deixar esfriar em dessecador à
temperatura ambiente.
- Pesar em balança analítica os corpos de prova até peso constante. Anotar
"massa final" (MF).
- Transferir os corpos de prova para os envelopes identificados e colocar uma
tira de papel inibidor.
- Proceder aos cálculos de perda de massa (W) para o cupom, sendo:
W = MF − MI

Onde:
W = perda de massa do cupom (mg)
MF = massa do cupom após limpeza (mg)
MI = massa do cupom antes da limpeza (mg)

ANEXO IV

Metodologia de Preparo dos Biocupons Contendo Somente Inibidores

Para fins comparativos com os biocupons utilizados nos experimentos,
biocupons virgens nos mesmos materiais metálicos (aço carbono 1020, cobre
CD 110 e aço inox 316) empregados foram imersos em três beckers distintos,
contendo cada um 20 mL de solução preparada a partir dos reagentes
inibidores abaixo, de forma a se manterem as mesmas concentrações dos
produtos utilizados nos estudos conduzidos em campo (CLARIANT). De forma
a se poder visualizar somente o efeito da atuação dos produtos inibidores
empregados durante os estudos sobre o biofilme formado na superfície dos
metais, utilizou-se água desmineralizada, isenta de microorganismos, para o
preparo das soluções que receberam os respectivos bicoupons metálicos.
Teve-se que para um volume de 85 L de água em cada sistema, adicionouse em campo, na seguinte ordem:
1. 0,9 mL de DISPERSOL TC5H (η = 1,34 g.L-1)
2. 2,8 mL de DODICOR SA4 (η = 1,199 g.L-1)
3. 0,8 mL de DODICOR SA10 (η = 1,4 g.L-1)
4. 0,3 mL de DODICOR SA20 (η = 1,13 g.L-1)
Logo, para o preparo de 20 mL da mesma solução, adicionou-se na ordem à
água destilada:
1. 2,12 µL de DISPERSOL TC5H
2. 6,59 µL de DODICOR SA4
3. 3,69 µL de DODICOR SA10
4. 0,706 µL de DODICOR SA20
Em seguida os bechers, contendo os 20 mL de solução acima preparada e
seu respectivo biocupom, foram mantidos à 30 oC por 48 horas, em incubadora
(430 RDB – LABCONTE – São Paulo) provida de “shaker” regulado na
freqüência de 125 rpm. Após a secagem e a comprovação da adesão sobre as
superfícies metálicas dos produtos contidos na solução, os biocupons foram
metalizados para a realização de análises em MEV e EDS.

ANEXO V

Imagens em MEV - Sem inibidores – AC em 31 dias – 10.000 X – 1º Experimento
Aço Carbono –0, mg.L-1 biocida

Aço Carbono – 0,5 mg.L-1 H2O2

Aço Carbono –0,2 mg.L-1 Cl2 livre

Aço Carbono – 2,0 mg.L-1 H2O2

Aço Carbono –0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Imagens em MEV - Com inibidores – Cu em 31 dias – 10.000 X – 1º Experimento
Cobre – 0, mg.L-1 biocida

Cobre – 0,5 mg.L-1 H2O2

Cobre –0,2 mg.L-1 Cl2 livre

Cobre – 2,0 mg.L-1 H2O2

Cobre –0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Imagens em MEV - Com inibidores – AI em 31 dias – 10.000 X – 1º Experimento
Aço Inox – 0, mg.L-1 biocida

Aço Inox – 0,2 mg.L-1 Cl2 livre

Aço Inox – 0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Aço Inox – 0,5 mg.L-1

H2O2

Aço Inox – 2,0 mg.L-1 H2O2

Imagens em MEV - Com inibidores – AC em 31 dias – 10.000 X – 2º Experimento
Aço Carbono –0, mg.L-1 biocida

Aço Carbono – 0,5 mg.L-1 H2O2

Aço Carbono –0,2 mg.L1 Cl2 livre

Aço Carbono – 2,0 mg.L-1 H2O2

Aço Carbono –0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Imagens em MEV - Com inibidores – Cu em 31 dias – 10.000 X – 2º Experimento
Cobre – 0, mg.L-1 biocida

Cobre –0,2 mg.L-1 Cl2 livre

Cobre –0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Cobre – 0,5 mg.L-1

H2O2

Cobre – 2,0 mg.L-1 H2O2

Imagens em MEV - Com inibidores – AI em 31 dias – 10.000 X – 2º Experimento
Aço Inox – 0, mg.L-1 biocida

Aço Inox – 0,2 mg.L-1 Cl2 livre

Aço Inox – 0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Aço Inox – 0,5 mg.L-1

H2O2

Aço Inox – 2,0 mg.L-1 H2O2

Imagens em MEV - Com inibidores – AC em 9 dias – 10.000 X – 3º Experimento
Aço Carbono –0, mg.L-1 biocida

Aço Carbono – 0,5 mg.L-1 H2O2

Aço Carbono –0,2 mg.L-1 Cl2 livre

Aço Carbono – 2,0 mg.L-1 H2O2

Aço Carbono –0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Imagens em MEV - Com inibidores – Cu em 9 dias – 10.000 X – 3º Experimento
Cobre – 0, mg.L-1 biocida

Cobre – 0,5 mg.L-1 H2O2

Cobre –0,2 mg.L-1 Cl2 livre

Cobre – 2,0 mg.L-1 H2O2

Cobre –0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Imagens em MEV - Com inibidores – AI em 9 dias – 10.000 X – 3º Experimento
Aço Inox – 0, mg.L-1 biocida

Aço Inox – 0,5 mg.L-1 H2O2

Aço Inox – 0,2 mg.L-1 Cl2 livre

Aço Inox – 2,0 mg.L-1 H2O

Aço Inox – 0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Imagens em MEV - Com inibidores – AC em 31 dias – 10.000 X – 3º Experimento
Aço Carbono –0, mg.L-1 biocida

Aço Carbono – 0,5 mg.L-1 H2O2

Aço Carbono –0,2 mg.L-1 Cl2 livre

Aço Carbono – 2,0 mg.L-1 H2O2

Aço Carbono –0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Imagens em MEV - Com inibidores – Cu em 31 dias – 10.000 X – 3º Experimento
Cobre – 0, mg.L-1 biocida

Cobre – 0,5 mg.L-1 H2O2

Cobre –0,2 mg.L-1 Cl2 livre

Cobre – 2,0 mg.L-1 H2O2

Cobre –0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Imagens em MEV - Com inibidores – AI em 31 dias – 10.000 X – 3º Experimento
Aço Inox – 0, mg.L-1 biocida

Aço Inox – 0,5 mg.L-1 H2O2

Aço Inox – 0,2 mg.L-1 Cl2 livre

Aço Inox – 2,0 mg.L-1 H2O2

Aço Inox – 0,5 mg.L-1 Cl2 livre

Imagens em MEV - Com inibidores – AC em 31 dias – 10.000 X – 4º Experimento
Aço Carbono –0, mg.L-1 biocida

Aço Carbono – 4,0 mg.L-1 H2O2

Imagens em MEV - Com inibidores – Cu em 31 dias – 10.000 X – 4º Experimento
Cobre – 0, mg.L-1 biocida

Cobre –2,0 mg.L-1 H2O2

-1

Cobre – 4,0 mg.L H2O2

Imagens em MEV - Com inibidores – AI em 31 dias – 10.000 X – 4º Experimento
Aço Inox – 2,0 mg.L-1 H2O2

Aço Inox –

4,0 mg.L-1 H2O2

