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RESUMO

A corrosão é uma das principais causas de falhas em equipamentos na indústria petrolífera, principalmente em campos maduros, sendo 
responsável pelo aumento dos custos de manutenção e produção. Com o objetivo geral de analisar a causa raiz da falha por corrosão em um 
revestimento de produção, este trabalho descreve o processo de exploração e produção de um poço de petróleo e gás, que vai desde os estudos 
sísmicos até o processamento do petróleo e finaliza com a entrega do produto. Foi analisada a característica do solo que provocou a falha do 
revestimento, os tipos de fluidos produzidos pelo poço e a morfologia da corrosão associada a falha. Foi proposta também ações para eliminar ou 
mitigar as falhas por corrosão não associada a esforços mecânicos. A pesquisa se caracteriza por estudo de caso, explicativa e descritivo, 
abordagem foi qualitativa e quantitativa e quanto ao objeto ou meios é de campo, pois foi desenvolvida em um campo de petróleo, bibliográfico 
pois se fundamenta em livros, artigos e pesquisa de laboratório, local onde as amostras foram manipuladas e interpretadas. Na análise de 
resultados do solo foi possível observar que o quartzo foi o mineral predominante, o fluido produzido apresentou pH ligeiramente ácido e massa 
específica de 0,91g/cm³, a amostra do resíduo sólido recuperado do poço apresentou carbonato em sua totalidade. A morfologia detectada na 
inspeção visual foi por pites ou alvéolos. Entre as diversas técnicas disponíveis para evitar ou mitigar a ação do processo corrosivo, o plano 
proposto partiu da premissa que o material do poço não pode ser alterado devido a questões técnicas e de viabilidade econômica. Por fim, pode-
se concluir que o processo corrosivo do revestimento de produção do poço analisado ocorreu pelo mecanismo de aeração diferencial ou célula 
oclusa. Em relação as medidas preventivas, identificado que havia diversas técnicas que permitiriam impedir esse tipo de fenômeno. Diante das 
premissas adotadas todas as técnicas envolviam a necessidade de isolar a região do metal que ficava na interface entre a área não aerada e a 
aerada. Portanto o objetivo era deslocar essa região do metal para a zona de passivação no diagrama corresponde ao metal adotado na 
instalação.
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