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Corrosão por Amina 
 

1. Introdução 
As aminas são uma classe de compostos químicos orgânicos nitrogenados, derivados do 
amoníaco, e que resultam da substituição parcial ou total dos hidrogênios das moléculas por 
grupos de hidrocarbonetos. 
As aminas são usadas em refinarias de petróleo, em unidades de tratamento, para remover 
"gases azedos ou ácidos" (em inglês sour gases) de hidrocarbonetos líquidos ou gasosos, 
tais como Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).  
 
Nota : 

Gases contendo H2S e CO2 são comumente referidos como "gases azedos" ou "gases 
ácidos" nas indústrias de processamento de hidrocarbonetos. 

 
O tratamento com aminas, também conhecido como remoção de gás ácido ou adoçamento 
de gás, refere-se a um grupo de processos que usam soluções aquosas de várias aminas, 
para remover/absorver sulfeto de Hidrogênio (H2S) e dióxido de Carbono (CO2), que são 
contaminantes de hidrocarbonetos líquidos e gases, gerados na destilação de petróleo. 
É um processo unitário, absorção química usando alcanolaminas, comum em refinarias e 
também em plantas petroquímicas, plantas de processamento de gás natural e outras 
indústrias, com o intuito de remover sulfeto de hidrogênio e/ou mercaptanas, resultando em 
produtos que não têm o caráter ácido e os odores desagradáveis do sulfeto de Hidrogênio.  
Quando a solução de amina está saturada dos gases ácidos, é chamada “amina rica” e 
depois de regenerada, isto é, limpa dos gases absorvidos, é chamada “amina pobre”. 
 
As alcanolaminas de que se obtêm melhores resultados nesse tratamento são: 

• MEA  Monoetanolamina 
• DEA  Dietanolamina 
• MDEA  Metildietanolamina 
• DIPA ou ADIP Diisopropanolamina 
• DGA Diglicolamina, 

As mais comumente aminas usadas nas plantas industriais são as MEA, DEA e MDEA.  
 
Resumindo, as unidades de tratamento com aminas são usadas em refinarias para remover 
H2S, CO2 e mercaptans de fluxos de processo originários de muitas unidades, incluindo 
Destilação, Coqueamento Retardado, FCC-Craqueamento Fluido Catalítico, Reforma de 
Hidrogénio, Hidroprocessamento e Unidades de Gás Residual Tail Gas das unidades de 
processamento. 
 

2. Normas de referência 
• Normas Petrobras 

É recomendável utilizar as normas Petrobras. 
As Normas Petrobras estão disponíveis para consultas no site de domínio público: 
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portu gues/requisitocontratacao/requisi
to_normastecnicas.asp  
- N-76 Materiais de Tubulação; 
- N-57 Projeto Mecânico de Tubulação Industrial;  
- N-253 Projeto mecânico e de fabricação de Vaso de Pressão; 
- N-268 Fabricação de Vasos de Pressão; 
- N-466 Projeto mecânico e de fabricação de Permutadores de Calor 

 
• Normas externas 

- API RP 571 - Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry 
- API RP 945 - Avoiding Environmental Cracking in Amine Units 
- ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section II: Materials   
- ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sec. VIII Div. 1  Rules for Construction of 

Pressure Vessels  
- TEMA R - Standards of the Tubular Exchangers Manufacturers Association 
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3. Características dos mecanismos de danos nas Unid ades de Tratamento com 
Aminas 

A corrosão em processos de tratamento com aminas é de duas espécies: corrosão 
generalizada e corrosão sob tensão. 

• Corrosão generalizada  
A corrosão generalizada, podendo ser também localizada, ocorre principalmente no aço 
Carbono, não é causada pela própria amina, mas resulta dos gases ácidos dissolvidos (CO2 
e H2S), sais de amina resistentes ao calor, produtos de degradação da amina e outros 
contaminantes.  

• Trincamento causado pela amina  
O trincamento por amina é do tipo trincas de corrosão sob tensão de aços Carbono, sob a 
ação combinada de tensão de tração e corrosão e é encontrado em/ou adjacente a soldas 
de aço Carbono ou em partes trabalhadas a frio, durante a fabricação, sem alívio térmico. 
 
Os materiais afetados são o aço Carbono, principalmente, e os aços de baixa liga Cr-Mo.  
Já os aços inoxidáveis austeníticos, da série 300, são altamente resistentes. 
 

Corrosão generalizada   
por Amina 

 

Trincas de CST- Corrosão Sob Tensão 
por Amina 

 
A corrosão geral ou generalizada, podendo ser restrita a 
um local particular, ocorre principalmente no aço 
Carbono, em processos de tratamento com aminas.  
A corrosão generalizada não é causada pela própria 
amina, mas resulta da ação dos gases ácidos dissolvidos 
(CO2 e H2S), sais de amina resistentes ao calor, produtos 
de degradação da amina e outros contaminantes. 
 
Características do ataque corrosivo da amina  
a) A taxa de corrosão depende das práticas de projeto e 
de operação ou funcionamento da unidade, do tipo de 
amina, da concentração de amina, contaminantes, 
temperatura e velocidade do fluxo. 
 
b) Com poucas exceções, o aço Carbono é adequado 
para a maioria dos componentes em uma unidade 
adequadamente projetada e operada. A maioria dos 
problemas pode ser vinculada a um projeto design 
defeituoso, práticas operacionais inadequadas ou 
contaminação da solução. 
A corrosão também depende do tipo de amina usada.  
Em geral, os sistemas de alcanolamina podem ser 
classificados em ordem de agressividade de mais para 
menos como segue:  
• Monoetanolamina (MEA), 
• Diglicolamina (DGA),  
• Diisopropilamina (DIPA),  
• Dietanolamina (DEA)  
• Metildiamina (MDEA). 
 
c) As soluções de aminas pobres não são geralmente 
corrosivas porque têm baixa condutividade e/ou pH alto. 
No entanto, o acúmulo excessivo de sais de amina 
estáveis ao calor, acima de cerca de 2%, dependendo da 
amina, pode aumentar significativamente as taxas de 
corrosão. 
 
d) Soluções de amina pobre contêm uma pequena 
quantidade de H2S que ajuda a manter um filme estável 
de sulfeto de Ferro.  
 
e) As taxas de corrosão aumentam com o aumento da 

O trincamento causado pelas aminas é uma 
forma de trinca por corrosão sob tensão 
alcalina, nos sistemas aquosos de 
alcanolaminas, usados para remover/absorver 
H2S e/ou CO2 e suas misturas de vários fluxos 
de gás e hidrocarbonetos líquidos. 
É mais frequentemente encontrado em/ou 
adjacente a soldas de aço Carbono ou em 
partes trabalhadas a frio, durante a fabricação, 
sem alívio térmico. 
 
Características da CST-Corrosão Sob Tensão 
por amina  
a) Os fatores críticos são o nível de tensão de 
tração, concentração de amina e temperatura. 
 
b) O trincamento está associado a tensões 
residuais de soldagem e de fabricação com 
trabalho a frio, que não foram removidas 
através de um tratamento térmico eficaz para 
aliviar as tensões. 
 
c) O trincamento de amina é mais 
frequentemente associado aos serviços de 
aminas pobres.  
 
d) O trincamento é mais provável de ocorrer 
em serviços de MEA e DEA pobre, mas 
também é encontrado na maioria das aminas, 
incluindo MDEA e DIPA. 
 
e) Aumentando os níveis de temperatura e 
tensão aumentam a probabilidade e a 
severidade das trincas, porém, há relatos de 
trincas até a temperatura ambiente com 
algumas aminas.  
 
f) Consultar a Norma API RP 945 para 
orientações sobre requisitos de TTAT-
Tratamento Térmico de Alívio das Tensões 
residuais da soldagem e da fabricação, para 
os vários serviços de amina. 
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temperatura, particularmente no serviço de aminas ricas. 
Temperaturas acima de 104°C (220°F) podem resultar 
em gás ácido flasheando intermitentemente e corrosão 
devido ao fluxo de 2 fases, se a queda de pressão for 
suficientemente alta. 
 
f) A velocidade do fluxo do processo influencia a taxa de 
corrosão da amina e a natureza do ataque. A corrosão é 
geralmente uniforme, no entanto, velocidades e 
turbulências elevadas causam perdas de espessura 
localizadas. Para aço Carbono, os limites de velocidade 
comuns são geralmente limitados a 3 a 6 fps (0,92 a 1,83 
m/s) para amina rica e cerca de 20 fps (6,10 m/s) para 
amina pobre. 
 
4 Equipamento e tubulações afetados  
a) Os refervedores reboilers da Torre Regeneradora e a 
própria Torre Regeneradora são áreas onde a 
temperatura e a turbulência do fluxo de amina são os 
mais altos e podem causar problemas significativos de 
corrosão. 
 
b) A Amônia, o H2S-Sulfeto de Hidrogênio e o HCN-
Cianeto de Hidrogênio aceleram a corrosão no 
condensador de topo da Torre Regeneradora e na 
tubulação de saída, como também na tubulação de 
refluxo, além de válvulas e bombas desses circuitos. 
 
c) O lado amina rica dos trocadores de calor amina 
pobre/amina rica, a tubulação de amina pobre quente, a 
tubulação de amina rica quente, as bombas de solução 
de amina, também são áreas onde ocorrem problemas de 
corrosão. 
 
5 Aparência ou Morfologia dos Danos 
a) O aço Carbono e os aços de baixa liga sofrem um 
desgaste geral uniforme, corrosão localizada ou ataque 
sob depósito  
. 
b) A redução de espessura será de natureza uniforme 
quando a velocidade do fluxo do processo for baixa, 
enquanto ela será localizada para altas velocidades 
associadas à turbulência. 
 
6 Prevenção / Mitigação 
a) A operação adequada do sistema de amina é a 
maneira mais eficaz de controlar a corrosão, com 
particular atenção aos níveis de gás ácido na carga de 
entrada da unidade.  
Além disso, para evitar produtos corrosivos de 
degradação de amina, as temperaturas ao longo do 
processo não devem exceder os limites recomendados.  
 
b) Deve ser dada a devida atenção para evitar que o 
acúmulo de sais de amina estáveis ao calor chegue a 
níveis inaceitáveis. 
 
c) O projeto do sistema deve incorporar medidas para 
controlar a queda de pressão local, para minimizar o 
flashing do líquido, que acarreta no impacto de fluxo 
bifásico.  
 
d) Em áreas onde é inevitável, deve ser promovida a 
alteração de metalurgia para aço inoxidável série 300 ou 

g) Acredita-se que o trincamento não ocorrerá 
abaixo de uma concentração de amina de 
cerca de 2% a 5%. No entanto, o 
enriquecimento local por vaporização pode 
reduzir este limite e algumas usinas usam 
limites mais baixos até 0,2%. 
 
h) A alcanolamina pura não causa trincas. A 
concentração de amina não parece ter um 
efeito significativo na propensão para as 
trincas. O trincamento em serviços de aminas 
ricas é mais frequentemente associado a 
problemas de H2S úmido. 
 
4 Equipamentos e tubulações afetados   
Todas as tubulações e equipamentos de aço 
Carbono sem tratamento de alívio térmico de 
tensões, em serviço de aminas pobres, 
incluindo os sistemas das Torres 
Retificadoras, Absorvedoras, Regeneradoras e 
trocadores de calor, bem como qualquer 
equipamento sujeito a transporte de amina. 
 
5 Aparência ou Morfologia dos Danos 
a) O trincamento da amina resulta em trincas 
de superfície que se iniciam na face interna de 
tubulações e equipamentos, principalmente na 
ZTA-Zona Termicamente Afetada da solda, 
mas também é encontrado em áreas de metal 
de solda e de alta tensão adjacentes à ZTA. 
 
b) O trincamento geralmente se desenvolve ao 
longo da solda, é tipicamente intergranular 
com algumas ramificações, podendo ser 
trincas transversais ou longitudinais com a 
solda. 
 
c) Nos bocais set-on, as fissuras são radiais 
no metal base, isto é, elas se afastam do furo 
do bocal. Nos bocais set-in, as trincas são 
geralmente paralelas à solda. 
 
6 Prevenção / Mitigação 
a) TTAT-Tratamento Térmico de Alívio das 
Tensões residuais da soldagem e da 
fabricação em todas as soldas de aço 
Carbono de tubulações e equipamentos de 
acordo com a Norma API RP 945. O mesmo 
requisito aplica-se a reparos de soldas e a 
soldas internas e externas. 
 
b) Use aço inoxidável sólido ou como 
revestimento clad (inox série 400) do aço 
Carbono ou outras ligas resistentes à 
corrosão, em vez de aço Carbono. 
 
7 Inspeção e Monitoramento 
a) Embora as trincas possam ser examinadas 
visualmente, a detecção de fissuras é melhor 
realizada com  as técnicas de inspeção 
WFMT-Wet Fluorescent Magnetic Test  ou 
ACFM- Alternating Current Field 
Measurement. A preparação da superfície por 
jateamento de granalha, jateamento de água 
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outras ligas resistentes à corrosão. Para bandejas e 
internos de Torres o uso de inox série 410 é 
recomendável, 
. 
e) A infiltração de Oxigênio causa altas taxas de corrosão 
e contribui para a formação de sais de amina estáveis ao 
calor, portanto os tanques de armazenamento das 
soluções de amina devem ser preenchidos com gás 
inerte. 
 
f) Sólidos e hidrocarbonetos devem ser removidos das 
soluções de amina por filtração e através de controle do 
processo. Filtração de soluções de aminas ricas tem o 
potencial de ser mais eficaz do que a filtração de aminas 
pobres para a remoção de sólidos. 
 
g) Inibidores de corrosão podem ser necessários para 
controlar a corrosão da amina dentro de níveis aceitáveis. 
 
7 Inspeção e Monitoramento 
a) O exame visual e a medição da espessura por UT-
Ultrassom são os métodos utilizados para a inspeção 
interna de equipamento.. 
 
b) A monitoração de corrosão também pode ser obtida 
com cupons de corrosão e/ou sondas de corrosão. 
 
c) O monitoramento deve ter como alvo as áreas quentes 
da unidade, tais como a linha de alimentação e retorno do 
refervedor reboiler, as tubulações quentes de amina 
pobre e rica e a tubulação de condensador de topo da 
Torre de retificação stripping. 
 
d) A incrustação fouling em trocadores de calor e filtros 
pode ser um sinal de problemas de corrosão na unidade. 
 

em alta pressão ou outros métodos é 
necessária para o WFMT, mas pode ser 
dispensado para o ACFM. 
 
b) O PT-Penetrant Liquid Exam não é eficaz 
em encontrar trincas apertadas e/ou cheias de 
carepas de óxidos e não deve ser usado. 
 
c) A inspeção com AET- Acoustic Emission 
Testing também pode ser usado para 
monitorar o crescimento de fissuras e localizar 
fissuras crescentes. 

 
 
 
 


