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Introdução 

As atividades de produção de texto científico 

experienciadas por discentes do ensino técnico 

durante seu processo de formação profissional 

propicia uma autonomia discente que busca 

minimizar a rigidez de conteúdos impostos em seus 

cursos de origem1. Nessa perspectiva os Institutos 

Federais têm fomentado ações pedagógicas que 

visam a aproximação entre o currículo e os 

interesses pessoais de seus alunos2. O presente 

trabalho foi motivado por questionamentos que 

surgiram a partir da produção textual de um grupo 

de alunos do curso Técnico em Petróleo e Gás 

(IFRJ/CDUC), e pelo diálogo que emergiu entre 

esses e discentes da graduação, da pós-graduação, 

professores e pesquisadores da área. Nesse 

contexto, a partir de ações pedagógicas específicas 

foi produzido pelos alunos um material teórico com 

foco na importância de estudos relacionados aos 

processos de corrosão no meio industrial, assunto 

este proposto pelos próprios alunos. 

Metodologia 

O presente trabalho consiste na produção textual 
discente, acerca da importância do estudo sobre 
corrosão para a indústria petrolífera, desenvolvida a 
partir de uma pesquisa bibliográfica na literatura 
especializada. Nesse trabalho são citadas apenas 
as duas referências que apareceram com maior 
frequência ao longo do material textual 
originalmente produzido pelos alunos3,4. Foram 
utilizados metodologia e método qualitativos. A 
primeira realizada com uma perspectiva 
epistemológica, enquanto que o segundo, de acordo 
com o método de análise utilizado, trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica. Ponderando que a linguagem 
é a mediadora desse processo de construção, o 
referencial teórico pedagógico adotado ancorou-se 
na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento 
humano, tal qual formulado por Vigotski5. 

Resultados e Discussão 

A exploração do petróleo é uma das principais 

atividades econômicas em todo o mundo, e as 

empresas que investem nesse ramo se 

responsabilizam por muitos fatores3. Provavelmente 

essa questão motivou o interesse discente por esse 

assunto. A corrosão é uma das principais causas de 

falhas em equipamentos e tubulações de 

plataformas, podendo provocar sérios acidentes 

com perdas humanas e ambientais3,4. Na indústria 

petrolífera, o aço carbono é o mais utilizado na 

confecção de módulos e equipamentos, tornando-os 

suscetíveis ao surgimento de corrosão 

eletroquímica e/ou corrosão química4. A corrosão 

química se dá, por exemplo, pela presença de 

agentes químicos como H2S. Outros fatores 

relacionados ao meio eletrolítico como a relação 

óleo/gás, teor de cloretos, pH e presença de 

oxigênio, também influenciam na ocorrência do 

processo corrosivo4. Como o petróleo não é 

totalmente puro na fase de exploração, as empresas 

que fazem a fabricação das tubulações utilizadas 

neste processo a aplicação de um revestimento 

interno de liga de cobre e níquel, que serve como 

inibidor de corrosão3. Na superfície dos 

equipamentos geralmente se utiliza uma pintura 

anticorrosiva constituída com o sistema epóxi para o 

fundo, e poliuretano para os acabamentos3. Esse 

sistema é o mais utilizado, pois apresenta uma forte 

aliança de qualidade na resistência e dureza em 

meio à agressividade do ambiente3. 

Considerações Finais 

A partir da produção textual os alunos pontuaram a 
necessidade de se desenvolver pesquisas que 
visem minimizar os efeitos da corrosão no contexto 
de indústrias petrolíferas. Os mesmos evidenciaram 
a dificuldade em redigir um texto científico, pois eles 
nem sempre encontram “palavras elegantes”. 
Segundo os alunos que participaram dessa ação 
pedagógica, dentre os fatores que contribuem para 
essa dificuldade destacam-se a deficiência dos 
mesmos em realizar leituras técnicas, preguiça e 
falta de motivação. Dentre os aspetos positivos da 
ação eles destacaram que como futuros Técnicos 
em Petróleo e Gás eles precisam dominar 
conteúdos relevantes para sua área de atuação. 
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