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Introdução 

As metodologias de aprendizagem se modificam 
assim como a própria sociedade, portanto é 
essencial a busca por abordagens diferentes e 
atuais1. Neste contexto, o emprego de metodologias 
ativas de aprendizagem - como estratégia de ensino 
baseada na problematização a partir de múltiplas 
experienciações - possibilita ao discente investigar, 
constatar, refletir e posicionar-se de forma crítica na 
solução de problemas reais. O presente trabalho 
considera as metodologias ativas como um 
processo dialógico de aprendizagem, que “suleia” a 
participação ativa e crítica do discente, por 
intermédio da problematização, da 
transdisciplinaridade, da interrelação entre teoria e 
prática, da significação de conceitos 
preestabelecidos, entre outros. Assim o objetivo foi 
empregar metodologias ativas de aprendizagem ao 
se estudar o impacto dos diferentes tipos de 
corrosão na indústria petrolífera. Para tal, os 
discentes problematizaram e evidenciaram os 
diferentes efeitos relacionados a ocorrência da 
corrosão, bem como seus impactos sociais.  

Resultados e Discussão 

As discussões, debates e rodas de conversa 
contemplaram diferentes contextos, entre os quais 
destacaram-se os aspectos: tecnológico, político, 
econômico e ambiental. Os ensaios experimentais 
contemplaram essa visão mais abrangente e 
contextualizada. O material teórico surgiu como um 
desdobramento dessa problematização, e é 
composto por alguns dos principais tipos de 
corrosão de metais em meio aquoso e as principais 
características e diferenças entre eles. Fenômenos 
envolvendo corrosão se relacionam a uma grande 
variedade de mecanismos, e o principal deles é a 
corrosão em meio aquoso (90% de incidência)2. Isso 
é esperado, uma vez que a água é o principal 
solvente utilizado nas indústrias. As perfurações em 
alto mar, propiciam a ocorrência de corrosão 
eletroquímica de forma predominante, o que ocorre 
devido a constituição dos fluidos de perfuração3. A 
lama e a água do mar possuem em sua composição 
cloreto de sódio e magnésio, o que aumenta a 
condutividade do meio, favorecendo a atuação de 
íons corrosivos3. Essas condições facilitam a 
ocorrência de ataque de pites em aço3. 

Entre os tipos de corrosão investigados neste 
trabalho, destacam-se: corrosão uniforme, por 
placas, alveolar, por pites e filiformes. A corrosão 
uniforme é uma forma de corrosão eletroquímica 
que ocorre em toda a extensão da superfície livre. 
Este tipo é comumente encontrado e, de modo 
geral, é fácil de controlar4. A corrosão por placas e a 
corrosão alveolar são tipos de corrosão localizada. A 
corrosão alveolar ocorre geralmente em metais 
passivados, onde a película protetora, formada 
inicialmente, se desprende por já estar muito 
espessa pela ação da gravidade4. O tipo alveolar, 
não é muito profunda e o diâmetro do alvéolo 
geralmente é maior do que a sua profundidade4. A 
corrosão puntiforme ou por pites é provavelmente a 
forma de corrosão mais destrutiva que existe. Essa 
afirmação se dá pelo fato de, este tipo de corrosão 
ser muito difícil de identificar já que ela geralmente 
se forma por baixo da corrosão generalizada3. 
Verifica-se também que nesse tipo de corrosão a 
perda percentual de peso da estrutura é muito 
pequena3. Essa forma de corrosão se diferencia da 
corrosão alveolar devido a profundidade da 
corrosão que apresenta um diâmetro maior do que o 
da cratera formada3. A corrosão filiforme apresenta-
se na forma de finos filamentos não muito 
profundos2. Esses filamentos se propagam em 
diferentes direções e não se ultrapassam3. Isso 
ocorre devido ao fato de o produto de corrosão, que 
se apresenta em estado coloidal, apresentar carga 
positiva, daí a repulsão3. 

Conclusões 

A corrosão é uma das principais causas de falhas 
em equipamentos em plataformas utilizadas para a 
extração de petróleo, o que evidencia a importância 
de estudos nessa área. Evitar, minimizar e/ou 
controlar processos de corrosão reduz a ocorrência 
de falhas responsáveis por prejudicar o processo de 
extração, evitando, portanto, a geração de altos 
custos de manutenção e riscos à saúde dos 
trabalhadores e do meio ambiente. 
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