
petroblog-Santini                                                                                                                    Página 1 de 2 

 

 
Consulta 
De: Lucas <lucas.c.souza@arconic.com> 
Assunto: Uso do Alumínio para transporte QAV 
 
Gostaria de encontrar um telefone para debater questões técnicas sobre a viabilidade o 
uso do Alumínio no transporte QAV-Querosene de Aviação. 
 
Resposta 
O Alumínio, embora apresente elevada resistência à corrosão, tem baixa resistência 
mecânica e alto coeficiente de dilatação térmica, que são propriedades inconvenientes 
para o transporte de combustíveis. 
Por isso, na indústria de refino de petróleo, o Alumínio tem sido mais utilizado em 
componentes e acessórios de válvulas, por ex., e em internos de equipamentos, como 
tanques de armazenamento. 
Não sei de algum duto de transporte de QAV fabricado de Alumínio, normalmente os 
oleodutos são de aço Carbono. 
Mesmo o armazenamento de QAV é feito em tanques de aço Carbono. 
 
         Aspectos da corrosão do Alumínio 
O Alumínio é extremamente reativo e, em contato com o ar, reage instantaneamente 
formando uma película de óxido sobre sua superfície, que protege contra o ataque do 
meio. Esse fenômeno é denominado de passivação, em que, basicamente, o Alumínio fica 
mais nobre (menor atividade eletro química) por ação desta película de óxidos, que tem 
boa aderência à superfície e acaba impedindo a corrosão superficial.  . 
No entanto, essa passivação não torna o alumínio imune a qualquer corrosão, que pode 
ocorrer nas seguintes condições. 

a. Corrosão galvânica: 
É a situação que mais provoca corrosão no Alumínio e suas ligas. É uma reação de 
oxirredução, em que o metal mais nobre reduz ou oxida o menos nobre. . 
Assim, apesar de o óxido diminuir a propensão do Alumínio à corrosão, ainda existem 
metais que serão mais nobres do que Alumínio passivado. Caso em contato com algum 
desses materiais, diretamente ou por meio de algum eletrólito, o alumínio sofrerá, portanto, 
corrosão galvânica. 

b. Corrosão uniforme: 
Ocorre na presença de soluções com pH extremos, isto é, muito elevados ou muito baixos, 
isto é, em meios com pH acima de 9 ou abaixo de 3.. Nesses casos, o óxido que reveste o 
Alumínio torna-se instável, perdendo sua eficiência protetiva.  

c. Corrosão por pitting: 
Quando em contato com eletrólitos com íons cloreto, o Alumínio pode sofrer esse tipo de 
corrosão se estiver a um potencial acima de um valor limite conhecido como “potencial de 
pitting”. Nesse caso, ocorre um tipo de corrosão mais localizada e, portanto, de mais difícil 
detecção. Geralmente, essa reação inicia-se em defeitos na superfície do material, tais 
como contornos de grão. 

d. Corrosão intergranular: 
É mais comum nas ligas de Alumínio do que no metal puro e consiste em um ataque 
seletivo dos contornos de grão ou regiões adjacentes devido a diferenças de potencial 
entre o grão e seus contornos, associada normalmente à presença concentração de 
elementos de liga na região. Um caso especial dessa corrosão dá-se após algum processo 
mecânico que envolva deformação severa da liga e em que não haja recristalização dos 
grãos. Nesse caso conhece-se o fenômeno corrosivo pelo nome de corrosão por 
exfoliação. 

e. Corrosão por fadiga: 
É um tipo de corrosão predominantemente transgranular. Para que esta aconteça, são 
necessários a presença de água e stress cíclico do material, estando normalmente 
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associada a ambientes severos, tais como os que contêm íons cloreto (água do mar ou 
soluções salinas). Nesse caso, trincas de fadiga são formadas e propagadas rapidamente 
devido às condições do ambiente e do estado de tensões no material. 

f. Corrosão microbiológica: 
Trata-se de quando a corrosão é causada ou agravada por microorganismos. Nesse caso, 
procura-se aumentar a esterilidade do meio que circunda o material, eliminando esses 
seres vivos. Para isso, recorre-se até mesmo a pesticidas ou biocidas. 
 
        Corrosão por bactérias ou microbiológica promovida pelo QAV 
A literatura apresenta vários casos de estudos sobre os aspectos de corrosão, oriundos do 
QAV, nos aços ao Carbono. 
Quanto à corrosão microbiológica, o caso muito comum, é a deterioração dos tanques de 
armazenamento de QAV. 
Os tanques de aço Carbono são os equipamentos industriais, mais utilizados para o 
armazenamento de hidrocarbonetos, tais como, querosene de aviação e gasolina de 
aviação.  
Estes hidrocarbonetos ficam armazenados por longos períodos em condições de 
temperatura e pressão, que na presença de água favorecem o aparecimento de bactérias, 
provocando corrosão alveolar e corrosão por pites, nas chapas de aço Carbono.   
Essa corrosão bacteriana se concentra principalmente nas chapas do fundo do tanque, na 
interface água & hidrocarboneto.  
A redução da espessura das chapas, medida com aparelho de ultrassom, indicam uma 
redução significativa da espessura, que compromete a vida útil do equipamento.  
Em tanques existentes a solução tem sido a aplicação de um biocida sobre a superfície 
infectada para eliminação das bactérias, e a sobreposição de novas chapas no fundo do 
tanque. 
O controle efetivo dessa corrosão é impedir a entrada de água nesses tanques. 
 
        Referências 
As referências listadas a seguir fornecem mais informações sobre o uso da Alumínio e 
corrosão pelo QAV: 

• Querosene de Aviação- Informações Técnicas 
http://sites.petrobras.com.br/minisite/assistenciatecnica/public/downloads/QAV-
Informa%C3%A7%C3%B5es-T%C3%A9cnicas-v.1.3-29.pdf 

• Corrosão bacteriana em tanques de querosene e gasolina de aviação 
periodicos.unisanta.br/index.php/sat/article/download/98/86 

•  Alumínio tem problemas com corrosão? 
http://engenheirodemateriais.com.br/2016/10/12/aluminio-nao-tem-problemas-com-
corrosao-certo-ou-errado/ 
 
Contato para maiores informações: 
Eng. Consultor Hermano Cezar Medaber Jambo 
Petrobras - Abastecimento Refino 
Equipamentos e Serviços 
Tecnologia de Inspeção de Equipamentos 
E-mail: cezarmedaber@petrobras.com.br 
Tel.: (21) 2166 - 8002 

 


