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Serviço Corrosivo com Águas ácidas 
  
1. Origem das águas ácidas 
As águas ácidas são geradas durante o processamento em refinarias de petróleo, formadas a 
partir de correntes aquosas de descarte das unidades operacionais, sendo a maior parcela 
oriunda da UFCC- Unidade de Craqueamento Catalítico Fluidizado, e encaminhadas para a UTAA 
- Unidade de Tratamento de Águas Ácidas. 
Os contaminantes presentes nesta água são: H2S, Amônia, CO2, Cloretos, Fenós, Mercaptans e 
Cianetos. 
E os agentes corrosivos resultantes são: tiossulfetos e bissulfeto de amônio, ácido sulfídrico, 
cloreto de amônio, cianetos livres e ácido carbônico. 
Os aços Carbono são os mais afetados e os aços inoxidáveis, ligas de cobre e ligas à base de 
níquel são geralmente resistentes. 
 
2. Referência 

• Norma API RP 571 - Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining 
Industry 

 
3. Características da corrosão ácida 
Os conteúdos de H2S, pH, temperatura, pressão, velocidade ou turbulência e concentração de 
Oxigênio são fatores críticos. 

• A concentração de H2S na água ácida depende da pressão parcial de H2S na fase gasosa, 
bem como da temperatura e do pH. 

• A uma dada pressão, a concentração de H2S na água ácida diminui à medida que a 
temperatura aumenta. 

• Concentrações crescentes de H2S tendem a diminuir o pH da solução para cerca de 4,5. 
Correntes com um pH abaixo de 4,5 indicam a presença de um ácido forte que seria a 
principal preocupação de corrosão. 

• Acima do pH de cerca de 4,5, uma camada de Sulfeto de Ferro fina e protetora limita a taxa 
de corrosão. 

• Em alguns casos, a um pH acima de 4,5, uma camada de filme de sulfeto mais espesso 
porém poroso pode formar-se. Isso pode promover pitting sob os depósitos de sulfeto. 
Normalmente, isso não afeta a taxa geral de corrosão. 

• Outros contaminantes têm um efeito significativo no pH da água ácida. 
Por exemplo, HCl e CO2 reduzem o pH (tornando a água mais ácida). 
A Amônia aumenta significativamente o pH e é mais freqüentemente associada à água 
ácida alcalina, onde a principal preocupação é a corrosão com bissulfeto de amônia. 

• A presença de ar ou oxidantes pode aumentar a corrosão e geralmente produz pitting ou 
ataques sob depósitos. 
 

4. Principais problemas de corrosão 
Corrosão do aço devido à água ácida contendo H2S a um pH entre 4,5 e 7,0.  
O Dióxido de Carbono (CO2) também pode estar presente e intensificar o dano. 
Já a presença de quantidades significativas de Amônia, Cloretos ou Cianetos podem aumentar 
significativamente o pH. 
O dano por corrosão causado pela água ácida é geralmente um desgaste geral, isto é, corrosão 
generalizada. 
No entanto, pode ocorrer corrosão localizada ou ataque localizado sob depósito, especialmente se 
houver Oxigênio presente.  
Corrosão em ambientes contendo CO2 pode ser acompanhada por corrosão sob tensão por 
carbonato. 
Os aços inoxidáveis austeníticos, da série 300, são suscetíveis a ataques de pitting e podem 
sofrer corrosão por fresta e/ou Corrosão Sob Tensão por Cloro. 
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5. Materiais adequados 
Os aços inoxidáveis austeníticos, série 300, podem ser usados em temperaturas abaixo de 60ºC 
(140ºF), quando não for provável o trincamento de Corrosão por Tensão devido ao Cloreto.  
As ligas de Cobre e as ligas de Níquel geralmente não são suscetíveis à corrosão pela água 
ácida, no entanto, as ligas de Cobre são vulneráveis à corrosão em ambientes com Amônia. 
 
Na ordem de aumento da resistência à Corrosão da Água Ácida tem-se: 

• Aço carbono com TTAT-Tratamento Térmico de Alívio de Tensões Residuais de soldagem 
e de fabricação e sobreespessura mínima de 6 mm;  

• Alumínio; 
• Aço inoxidável Austenítico tipo 316L; 
• Aço inoxidável Superausteníticos; 
• Aço inoxidável Duplex; 
• Titânio. 

 
6. Unidades ou Equipamentos Afetados  
A corrosão da água ácida é uma preocupação em sistemas de topo de UFCC- Unidade de 
Craqueamento Catalítico Fluidizado e gás de coque com altos níveis de H2S e baixos níveis de 
Amônia (NH3). 
Os problemas mais críticos de deterioração ocorrem no sistema de topo ou de condensação 
(vaso, condensador: casco e feixe tubular e tubulações) e no sistema de fundo ou reaquecimento 
(refervedor: feixe tubular e tubulações) das Torres Retificadoras de H2S e de Amônia, em 
Unidades de Tratamento de Águas Ácidas (UTAA).  
Também está presente na área fria de Unidades de Hidroprocessamento (UHDT, UHDS e UHCC). 
 
7. Seleção de materiais 
Em UTAA - Unidade de Tratamento de Águas Ácidas: 

• Torres Retificadoras de H2S e de Amônia (NH3): aço Carbono + clad de aço inoxidável 
austenítico 316L; 

• Refervedor: casco aço Carbono; feixe tubular Alumínio ou aço inoxidável austenítico 316L 
ou aço inoxidável austenítico duplex ou Titânio; 

• Condensador: casco Aço Carbono, feixe tubular Alumínio, ou aço inoxidável austenítico 
316L ou aço inoxidável austenítico duplex ou Titânio; 

• Vasos e tubulações do sistema de topo das Torres:  
• Torre Retificadora de H2S: sistema de topo sob ataque pelo Hidrogênio, usar aço 

Carbono com revestimento cladding em aço inoxidável austenítico 304 L; 
• Torre Retificadora de NH3: sistema de topo sob danos associados aos compostos de 

amônia, usar aço Carbono. 
 

8. Formas de controle do processo corrosivo 
• Evidências de áreas localmente com espessura reduzida podem ser encontradas usando 

métodos de ultrassom ou radiografia. 
• Para o aço Carbono, o dano geralmente está na forma de desgaste geral ou corrosão 

generalizada, mas pode ser altamente localizado em áreas específicas de grande 
velocidade ou turbulência, normalmente onde a fase aquosa está condensando. 

• Monitoramento de processo e da evolução da corrosão são aspectos importantes de um 
programa bem desenvolvido para minimizar os efeitos da corrosão da água ácida. 

• As tomadas de amostras da água dos equipamentos e tubulações devem ser monitoradas 
periodicamente para medir o pH. 

• As sondas de corrosão e os cupons de corrosão colocados adequadamente fornecem 
informações adicionais sobre a taxa e a extensão do dano potencial. 

• Maior tempo de residência nos tanques, antes do envio a UTAA - Unidade de Tratamento 
de Águas Ácidas. 

 


