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RESUMO

A corrosão de metais é um processo espontâneo que provoca inúmeros problemas para o setor industrial e pode ser classificada em quatro 
diferentes tipos, dentre os quais está à corrosão influenciada microbiologicamente (CIM), definida como corrosão iniciada ou agravada devido à 
atividade direta ou indireta de microrganismo. A CIM apresenta a mesma natureza eletroquímica que promove a degradação de metais expostos 
a ambientes agressivos. O processo eletroquímico de dissolução metálica ocorre em meio aquoso, no qual reações oxirredução geram alteração 
química do estado fundamental do metal para uma espécie ionizada. A colonização de substratos metálicos por microrganismo podem influenciar 
diretamente na cinética de reação anódica/catódica por formação de estruturas dinâmicas e de grande complexidade bioquímica denominada 
biofilme. O desenvolvimento do biofilme, a respiração celular de bactérias aeróbicas e a liberação de metabólitos agressivos podem induzir, 
acelerar ou até mesmo inibir reações eletroquímicas de corrosão na interface biofilme/metal. Inúmeros ambientes podem propiciar a biocorrosão 
de metais, como a água do mar que devido a sua complexa composição bioquímica é considerado um ambiente extremamente favorável ao 
desenvolvimento de varias espécies de microrganismos. Dentre os grupos de bactérias responsáveis pelo processo de biocorrosão estão às 
bactérias oxidantes de ferro, microrganismos aeróbicos que adquirem energia necessária para o seu metabolismo pelo mecanismo de oxidação 
do ferro, causando grandes danos a equipamentos e estruturas metálicas, portanto o entendimento de tais processos de biodegradação é de 
grande importância para o desenvolvimento de métodos de prevenção da corrosão microbiológica. Este trabalho tem como objetivo avaliar a 
biocorrosão do aço carbono induzida por bactérias provenientes da água do mar. Foram isoladas utilizando técnicas de cultivos em meios 
apropriados 3 colônias bacterianas oxidantes de ferro de amostras de água do mar provenientes de áreas de manutenção de navios. Para avaliar 
a capacidade oxidativa do biofilme de cada colônia foi realizado o ensaio de corrosão de cupons de aço carbono AISI-1020, ao final do 
experimento através do cálculo de taxa de corrosão por perda de peso foi observado o grau de corrosividade de cada meio de exposição segundo 
a Norma NACE-RP-07-75, que demonstrou que a exposição do aço carbono as colônias produziu um nível severo de corrosividade. As 2 colônias 
que apresentaram maior taxa e corrosão foram submetidas ao sequenciamento de seus genes ribossomais 16S e à análise filogenética. Os 
resultados de identificação mostraram que a colônia M 14 tem homologia com Pseudomonas stutzeri e a colônia M 28 tem homologia com 
Bacillus cereus. O presente estudo demonstrou que a colonização de bactérias em superfícies metálicas pode acelerar de maneira brusca a 
corrosão de ligas metálicas utilizadas na indústria e que o entendimento dos mecanismos empregados por esses microrganismo é essencial para o 
desenvolvimento de novas técnicas de prevenção da biocorrosão e de inibidores de corrosão menos agressivos ao meio ambiente.
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