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Errata 
 

 No final do tópico 4.1. (na página 55 linha 5) deve ser acrescentado o seguinte 

parágrafo: 

 Foi possível observar também que as incrustações diminuíam quando os aços 

eram polidos utilizando pasta de diamante, provavelmente, isso ocorreu porque as 

partículas de diamante sofrem menos microfusões por possuírem maior ponto de fusão 

(3500-3700º C) que as partículas de alumina (2040ºC). O fenômeno também não deve 

ser tão intenso quando se utilizam lixas com o abrasivo SiC (carboneto de silício) uma 

vez que seu ponto de fusão é da ordem de 2700 ºC. As microfusões são determinantes 

no processo de incrustação, pois a força aplicada entre o eletrodo e as partículas (tanto 

de alumina quanto de diamante) é constante, uma vez que a pressão aplicada e a área 

são as mesmas   . A presença dessas heterogeneidades altera o 

comportamento eletroquímico dos aços inoxidáveis. 

 

Página 55, início do item 4.2.1 incluir o seguinte parágrafo: 
 No tratamento mecânico (lixamento) realizado com as amostras de aços 

inoxidáveis era previsto a utilização de lixas de carbeto de silício (SiC), porém, por 

estarem disponíveis no laboratório, utilizaram-se lixas de óxido de alumínio (Al2O3), o 

que levou ao surgimento de uma grande quantidade de incrustações. No entanto, as 

incrustações só foram percebidas (depois de um longo período de estudo) com o auxilio 

de imagens de microscopia eletrônica de varredura (SEM) e espectros de EDS. Até 

então, eram interpretadas como sendo impurezas provenientes do processamento dos 

aços, uma vez que partículas de óxido de alumínio são usadas por empresas para 

refinamento de grãos. Dessa forma, a presença de grande quantidade de incrustações 

acabou influenciando e principalmente dificultando a obtenção dos dados experimentais. 

Conseqüentemente, a interpretação dos mesmos foi bastante dificultada, pois as 
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incrustações na superfície do eletrodo geram o aparecimento de áreas tensionadas 

(localizadas ao redor das partículas), que possuem uma atividade superior às áreas não 

tensionadas e assim, acabam alterando o comportamento dos aços nas condições 

estudadas. Portanto, os resultados obtidos não foram os esperados, visto que os aços 

utilizados apresentaram um comportamento praticamente ativo em um meio pouco 

agressivo (para as soluções de cloreto na ausência de inibidor). 
 
Página 58, item 4.2.1.2 

O texto de discussão dos diagramas de impedância eletroquímica, mostrados a 

partir da página 58, onde foi citada a presença de três constantes de tempo deve ser 

substituído por duas constantes de tempo. A primeira passa a ser escrita somente como 

a resistência da solução (Rs), não sendo considerada como uma constante de tempo. 

Assim, onde se lê segunda constante de tempo leia-se primeira constante, que está 

localizada na região de médias freqüências e relacionada com a camada de óxidos 

formada sobre a superfície dos aços inoxidáveis e a terceira constante passa a ser a 

segunda, localizada na região de baixa freqüência e pode estar relacionada com os 

processos de transferência de carga na superfície do eletrodo.  

 

Outras correções ao longo do texto: 

 

PÁGINA LINHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 

13 29ª  MCl + H2O → MOH + Cl- MCl + H2O → MOH + Cl- + 

H+
 

15 16a Isso aumenta a área atacada 

levando a um aumento na 

área ativa da superfície do 

aço, e como a técnica de EIS 

é função da área exposta ao 

eletrólito, ocorre o aumento 

nos valores de impedância 

com o tempo de imersão. 

Ocorre um aumento na 

quantidade de óxidos sobre 

a superfície do eletrodo 

(mais oxidação), 

aumentando o efeito 

barreira e 

consequentemente, 

deslocando os valores de 
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impedância para valores 

maiores. 

16 25ª 

 

27ª 

...as propriedades mecânicas 

e de... 

...nitrogênio, dentre outros ou 

a utilização da adição... 

...as propriedades de... 

 

...nitrogênio. Pode-se 

também utilizar a adição... 

30 9ª  oxidróxido oxihidróxido 

32 4ª  

12ª 

dióxido WO2 

...formação de espécies 

poliméricas 

dióxido de tungstênio (WO2) 

...formação de compostos 

de tungstênio 

34 7ª  

 

18a 

Os ensaios gravimétricos de 

perda de massa... 

Algumas espécies como 

apresentado... 

Ensaios gravimétricos... 

 

Algumas espécies 

poliméricas como 

apresentado... 

37 13ª  ...10 a 50 mV para uma 

interface de eletrodo 

...10 a 50 mV de amplitude 

sobre o eletrodo... 

38 14ª  

15ª  

...log... 

...log... 

...logaritmo... 

...logaritmo... 

40 2ª  um grande aumento 

acentuado.. 

um aumento acentuado... 

45 18ª  ...e tungstato. ...e tungstato. Todas as 

soluções foram feitas 

utilizando água de 

qualidade milli-Q. 

46 14ª  

15ª  

16ª  

- quarto eletrodo: um fio... 

...quarto eletrodo... 

...quarto eletrodo... 

Um fio... 

...outro eletrodo... 

...outro eletrodo... 

47 4ª  ...lixamento até lixa grana 

600... 

...lixamento até lixa de 

granulometria 600... 

49 8ª  ...30 rms. ...30 mV rms. 
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2ª da 

legenda 

da 

Figura 

14 

(B) diagramas de Bode: 

log|Z| e ângulo de fase 

50 14ª  ...de 20 keV e correntes de 

53 μA e 150 μA. 

...de 20 keV. 

56 12ª  dissolução das incrustações 

de alumina pelos cloretos 

dissolução das áreas ao 

redor das incrustações de 

alumina pelos cloretos 

121 6ª  ...molibdato... ...tungstato... 
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"Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem 
medo e 

nunca se arrepende." 
 

(Leonardo da Vinci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la". 
 

(Cícero) 
 
 
 
 
 
 
 
 

"O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar 
obstáculos." 

 
(Lao-Tsé) 
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Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo estudar a eficiência dos oxiânions molibdato 

(MoO4
2-) e tungstato (WO4

2-) na inibição da corrosão localizada em aços inoxidáveis  
austeníticos (347 e 304L) em sistemas de água com alto grau de pureza na presença 
de íons cloreto (Cl-). Para avaliar a ação dos oxiânions estudados foram empregadas 
técnicas eletroquímicas de monitoramento do potencial de circuito aberto (Eoc), 
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), polarização cíclica (PC) e 
cronoamperometria (CA). Para caracterização superficial foram utilizadas microscopia 
óptica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (SEM). Os ensaios foram realizados 
em meios contendo somente água pura desoxigenada e água pura desoxigenada 
contendo íons cloreto (50, 100, 200, 300 e 500 ppm) variando a concentração (0, 10-4, 
10-3 e 10-2 M) dos inibidores molibdato e tungstato de sódio. Todos os experimentos 
foram realizados à temperatura ambiente e em condições hidrodinâmicas controladas, 
empregando o sistema de eletrodo de disco rotativo (RDE) com velocidade constante 
de1200 rpm. Os resultados mostraram que os aços inoxidáveis 347 e 304L 
permanecem passivos em água pura, uma vez que o meio não é agressivo. Entretanto, 
a adição de íons cloreto tornou-os susceptíveis à corrosão por pites, pois os cloretos 
atuam como desapassivadores, fragilizando o filme passivo que fornece proteção aos 
aços inoxidáveis. O aumento da concentração dos íons cloreto no eletrólito aumentou a 
sua agressividade para os dois aços estudados, sendo observado o precoce 
aparecimento da corrosão. No entanto, a adição dos inibidores molibdato e tungstato de 
sódio melhorou a qualidade da camada passiva, aumentando os valores de potencial 
de pite (Ep) e de módulo de impedância, mantendo a passividade dos aços num amplo 
intervalo de potenciais. Ensaios cronoamperométricos mostraram que na presença dos 
oxiânions os valores medidos de densidade de corrente de resposta para os aços 
inoxidáveis 347 e 304L foram acentuadamente menores em relação aos valores obtidos 
na ausência dos mesmos, confirmando que os inibidores utilizados atuam na melhora 
da camada passiva, diminuindo a sensibilidade aos cloretos e conseqüentemente 
aumentando a resistência contra a corrosão por pites dos aços. O estudo mostrou que 
os melhores resultados para ambos os aços foram obtidos na presença de 10-2 M de 
inibidor, tanto para o tungstato quanto para o molibdato, sendo este com eficiência 
levemente melhor. Além disso, o aço 304L sem partículas incrustadas de alumina 
mostrou-se menos susceptível aos ataques dos cloretos do que o aço 347. Nas 
amostras que tiveram a superfície tratada com lixas de abrasivo de alumina, essas 
partículas foram incrustadas nos aços e isso levou ao desaparecimento de um potencial 
de pite bem definido. Na presença de alta concentração de cloretos, essas partículas 
foram arrancadas pelo ataque às regiões deformadas mecanicamente, localizadas ao 
redor das partículas incrustadas e as propriedades do aço em si puderam ser 
verificadas. 
 

Palavras chaves: aços inoxidáveis austeníticos, inibidores de corrosão, molibdato, 
tungstato, corrosão por pite 
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Abstract 
 
The aim of this work is to study the efficiency of molibdate (MoO4

2-) and tungstate 
(WO4

2-) oxianions in the inhibition of the localized corrosion in austenitic stainless steels 
(347 and 304L) in high purity water systems in the presence of chloride ions (Cl-). In 
order to evaluate the action of the oxianions electrochemical techniques as open circuit 
potential (OCP), electrochemical impedance spectroscopy (EIS), cyclic polarization (CP) 
and chronoamperometry (CA) were accomplished. For surface characterization optical 
microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM) were used. The experiments 
were carried out in deoxygenated pure water and deoxygenated pure water containing 
chloride ions (50, 100, 200, 300 and 500 ppm) adding different concentrations (0, 10-4, 
10-3 and 10-2 M) of molibdate and tungstate ions. All the experiments were performed at 
room temperature under controlled hydrodynamic conditions using a rotating disk 
electrode (RDE) at constant rotation speed of 1200 rpm. The results showed that 347 
and 304L stainless steels remain passive in pure water, since the environment is not 
aggressive. However, in the presence of chloride ions they become susceptive to pitting 
corrosion, with chloride ions acting depassivity agents weakening the passive film that 
supplies protection to the stainless steels. The increase of chloride ions concentration in 
the electrolyte enhanced the aggressiveness for both steels evidenced by a precocious 
accurance of pitting corrosion. On the other hand, the addition of sodium molibdate and 
tungstate inhibitors improved the quality of the passive layer, increasing the pitting 
potentials (Ep) and the impedance modulus, improving the the passivity of steels a large 
of potential range. Chronoamperometric measurements showed that in the presence of 
oxianions response current density for 347 and 304L stainless steels was strongly 
diminished in relation to the values obtained in the absence of the inhibitors, confirming 
that the inhibitors act in the improvement of the passive layer, decreasing its sensitivity 
to chlorides and consequently increasing the steels resistance against pitting corrosion. 
Results showed that the best results for both steels were obtained in the presence of 10-

2 M tungstate or molibdate, being this latter with efficiency lightly better. Moreover, the 
304L stainless steel showed to be less susceptive to pitting corrosion compared to 347 
stainless steel. For stainless steel specimens previously treated with Al2O3 emery 
papers, Al2O3 particles become embedded in the steel surface and led to the indefinition 
of the pitting potential values. In the presence of high chloride concentrations, the 
mechanically affected region of steel in the surrounding of Al2O3 particles was attacked 
and Al2O3 particles were removed reveling the stainless steel own resistance to 
chlorides. 
 
Keywords: austenitic stainless steels, corrosion inhibitors, molibdato, tungstato, pitting 

corrosion, chlorides. 
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atacado eletroliticamente por 60s em solução 10 % de ácido 

oxálico, aplicando 6 V durante 60s. 
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e de Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de imersão 
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500 ppm). 
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Nyquist, (B) diagramas de Bode: log|Z| e ângulo de fase. 

 

 

 

69 
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Figura 28 - Diagramas de impedância experimental para os aços inoxidáveis 

347 e 304L polidos (1µm) em função do tempo de imersão em 

água desoxigenada contendo íons 300 ppm de íons Cl-. (A) 
gráfico de Nyquist, (B) diagramas de Bode: log|Z| e ângulo de 

fase. 
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Figura 29 - Diagramas de impedância experimental para os aços inoxidáveis 

347 e 304L polidos (1 µm) e lixados obtidos após 130 minutos de 

imersão em água desoxigenada contendo íons 300 ppm de íons 

Cl-. (A) gráfico de Nyquist, (B) diagramas de Bode: log|Z| e 

ângulo de fase. 
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Figura 30 - Curvas de PC para o aço inoxidável 347 obtidas após 3 horas de 

imersão em (A) água desoxigenada pura com e sem a adição de 

íons cloreto (50, 100, 200, 300 e 500 ppm). (B) água 

desoxigenada contendo íons Cl- e (C) água pura desoxigenada 

contendo íon cloreto, mostrando somente os valores obtidos na 

varredura direta. Intervalo de varredura: –0,1V/EOC <η< 0,4 V / 

EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat), vv = 1 mV s-1. 
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Figura 31 - Curvas de PC para o aço inoxidável 304L obtidas após 3 horas 

de imersão em (A) água desoxigenada pura com e sem a adição 

de íons cloreto (50, 100, 200, 300 e 500 ppm). (B) água 

desoxigenada contendo íons Cl- e (C) água pura desoxigenada 

contendo íon cloreto, mostrando somente os valores obtidos na 

varredura direta. Intervalo de varredura: –0,1V/EOC <η< 0,6 V / 

EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat), vv = 1 mV s-1. 
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Figura 32 - Curvas de PC para os aços inoxidáveis 347 e 304L obtidas após 

3 horas de imersão em água desoxigenada contendo íons Cl- 

(300 e 500 ppm). Intervalo de varredura: –0,1 V / EOC < η < 0,6 V 

/ EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat), vv = 1 mV s-1. 
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Figura 33 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

304L após ensaio de PC em água desoxigenada contendo 50 

ppm de íons Cl-. 
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Figura 34 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

304L após ensaio de PC em água desoxigenada contendo 100 

ppm de íons Cl-. 
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Figura 35 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável  
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304L após ensaio de PC em água desoxigenada contendo 200 

ppm de íons Cl-. 

 

84 

  

Figura 36 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

304L após ensaio de PC em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons Cl-. 
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Figura 37 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

304L após ensaio de PC em água desoxigenada contendo 500 

ppm de íons Cl-. 
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Figura 38 - Monitoramento do Eoc obtidas em água desoxigenada contendo 

íons Cl- (0 e 300 ppm) variando a concentração de íons molibdato 

(0, 10-4, 10-3 e 10-2 M), para as amostras (A) aço 347 iniciado 

após 90 minutos de imersão e (B) aço 304L após imersão. 
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Figura 39 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 

304L lixado (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode 

ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de imersão em água 

desoxigenada contendo íons Cl- (0 e 300 ppm) variando a 

concentração de íons molibdato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). 
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Figura 40 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 347 

polido (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo 

de fase, obtidos em água desoxigenada contendo 300 ppm de 

íons Cl- e 10-2 M de íons molibdato. 
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Figura 41 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 

304L polido (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode 

ângulo de fase, obtidos em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons molibdato. 
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Figura 42 - Diagramas de impedância experimental para os aços inoxidáveis 

347 e 304L polidos (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e 

Bode ângulo de fase, obtidos em água desoxigenada contendo 

300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons molibdato. 
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Figura 43 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 

304L (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de 

fase, obtidos após 130 minutos de imersão em água 

desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons 

molibdato. 
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Figura 44 - Curvas de PC para o aço inoxidável 347 obtidas após 3 horas de 

imersão em água desoxigenada e em água desoxigenada 

contendo x íons Cl- (x = 300 ppm) na presença de íons molibdato 

(0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). Parâmetros de varredura: –0,1 V / EOC < η 

< 0,4 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat ou até atingir uma densidade de 

corrente de 10-4 A cm-2, retornando a 0 V / EOC, vv = 1 mV s-1. 
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Figura 45 - Curvas de PC para o aço inoxidável 304L obtidas após 3 horas 

de imersão em água desoxigenada e em água desoxigenada 

contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm) na presença de íons 

molibdato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). Parâmetros de varredura: –0,1 

V / EOC < η < 0,6 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat  ou até atingir uma 

densidade de corrente de 10-3 A cm-2, retornando a 0 V / EOC, vv 

= 1 mV s-1. 
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Figura 46 - Curvas de PC para os aços inoxidáveis 347 e 304L obtidas após 

3 horas de imersão em água desoxigenada contendo 300 ppm de 

íons Cl- na presença de 10-2 M íons molibdato. Parâmetros de 

varredura: –0,1 V / EOC < η < 0,6 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat ou até 
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atingir uma densidade de corrente de 10-3 A cm-2, retornando a 0 

V / EOC, vv = 1 mV s-1. 
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Figura 47 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

304L obtidas após ensaio de PC em água desoxigenada 

contendo 300 ppm de íons Cl-, sem inibidor. 
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Figura 48 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

304L obtidas após ensaio de PC em água desoxigenada 

contendo 300 ppm de íons Cl- + 10-4 M de íons MoO4
2-. 
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Figura 49 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

304L obtidas após ensaio de PC em água desoxigenada 

contendo 300 ppm de íons Cl- + 10-3 M de íons MoO4
2-. 
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Figura 50 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

304L obtidas após ensaio de PC em água desoxigenada 

contendo 300 ppm de íons Cl- + 10-2 M de íons MoO4
2-. 
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Figura 51 - SEM e EDS para o aço inoxidável 304L polido até 1 μm obtidos 

após polarização cíclica em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons Cl- e 10-3 M de inibidor (molibdato). (A) imagem de 

elétrons secundários com aumento de 500x, (B) 2000x e (C) 

diagramas de EDS obtidos pontualmente. 
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Figura 52 - Monitoramento do EOC obtidas em solução desoxigenada 

contendo íons Cl- (0 e 300 ppm) variando a concentração de íons 

tungstato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M), para (A) o aço 347 após 

imersão; e para (B) o aço 304L após imersão. 
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Figura 53 - Diagramas de impedância para o aço inoxidável 347 (A) gráfico  
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de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos 

após 130 minutos de imersão em água desoxigenada contendo x 

de íons Cl- (x = 300 ppm) variando a concentração de íons 

tungstato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). 

 

 

 

108

  

Figura 54 - Diagramas de impedância para o aço inoxidável 304L (A) gráfico 

de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos 

após 130 minutos de imersão em água desoxigenada contendo 

x de íons Cl- (x = 300 ppm) variando a concentração de íons 

tungstato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). 
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Figura 55 - Diagramas de impedância para os aços inoxidáveis 347 e 304L 

lixados (A) gráfico de Nyquist e (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo 

de fase, obtidos após 130 minutos de imersão em solução 

desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons 

tungstato. 
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Figura 56 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 347 

polido (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo 

de fase, obtidos em água desoxigenada contendo 300 ppm de 

íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 57 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 

304L polido (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode 

ângulo de fase, obtidos em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 58 - Diagramas de impedância experimental para os aços inoxidáveis 

347 e 304L polidos (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e 

Bode ângulo de fase, obtidos em água desoxigenada contendo 

300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 59 - Diagramas de impedância experimental para os aços inoxidáveis 

347 e 304L polidos e lixados (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de 

log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de 

imersão em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- e 

10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 60 - Curvas de PC para o aço inoxidável 347 obtidas após 3 horas de 

imersão em água desoxigenada e em água desoxigenada 

contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm) na presença de íons 

tungstato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). Parâmetros de varredura: –0,1 V 

/ EOC < η < 0,4 V  / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat) ou até atingir uma 

densidade de corrente de 10-3 A cm-2, retornando a 0 V / EOC, vv 

= 1 mV s-1. 
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Figura 61 - Curvas de PC para o aço inoxidável 304L obtidas após 3 horas 

de imersão em água desoxigenada e em água desoxigenada 

contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm) na presença de íons 

tungstato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). Parâmetros de varredura: –0,1 

V/ EOC < η < 0,6 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat) ou até atingir uma 

densidade de corrente de 10-3 A cm-2, retornando a 0 V / EOC, vv 

= 1 mV s-1. 
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Figura 62 - Curvas de PC para os aços inoxidáveis 347 e 304L obtidas após 

3 horas de imersão em água desoxigenada contendo 300ppm de 

íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato. Parâmetros de varredura: –

0,1 V / EOC < η < 0,6 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat) ou até atingir uma 

densidade de corrente de 10-3 A cm-2, retornando a 0 V / EOC, vv 

= 1 mV s-1. 
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Figura 63 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável  
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347 após ensaio de PC em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons Cl- + 10-4 M de íons WO4
2-. 
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Figura 64 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

347 após ensaio de PC em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons Cl- + 10-3 M de íons WO4
2-. 
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Figura 65 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

347 após ensaio de PC em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons Cl- + 10-4 M de íons WO4
2-. 
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Figura 66 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

304L obtidas após ensaio de PC em solução desoxigenada 

contendo 300 ppm de íons Cl- + 10-4 M de íons WO4
2-. 
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Figura 67 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

304L obtidas após ensaio de PC em solução desoxigenada 

contendo 300 ppm de íons Cl- + 10-3 M de íons WO4
2-. 
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Figura 68 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 

304L obtidas após ensaio de PC em solução desoxigenada 

contendo 300 ppm de íons Cl- + 10-2 M de íons WO4
2-. 
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Figura 69 - Diagramas de impedância para o aço inoxidável 304L lixado (A) 
gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, 

obtidos após 130 minutos de imersão em água desoxigenada 

contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm); x de íons Cl- (x = 300 ppm) 

e 10-2 M de íons molibdato; x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M 

de íons tungstato. 
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Figura 70 - Diagramas de impedância para o aço inoxidável 304L polido (A)  
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gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, 

obtidos após 130 minutos de imersão em água desoxigenada 

contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm); x de íons Cl- (x = 300 

ppm) e 10-2 M de íons molibdato; x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 

10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 71 - Diagramas de impedância para o aço inoxidável 347 polido (A) 
gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, 

obtidos após 130 minutos de imersão em água desoxigenada 

contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm); x de íons Cl- (x = 300 ppm) 

e 10-2 M de íons molibdato; x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M 

de íons tungstato. 
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Figura 72 - Curvas de PC para o aço inoxidável 347 lixado, obtidos após 3 

horas de imersão em água desoxigenada contendo x de íons Cl- 

(x = 300 ppm); x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de íons 

molibdato; x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 73 - Curvas de PC para o aço inoxidável 347 lixado, obtidos após 3 

horas de imersão em água desoxigenada contendo x de íons Cl- 

(x = 300 ppm) e 10-4 M de íons molibdato; x de íons Cl- (x = 300 

ppm) e 10-4 M de íons tungstato. 
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Figura 74 - Curvas de PC para o aço inoxidável 304L lixado, obtidos após 3 

horas de imersão em água desoxigenada contendo x de íons Cl- 

(x = 300 ppm); x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de íons 

molibdato; x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 75 - Curvas de PC para o aço inoxidável 304L lixado, obtidos após 3 

horas de imersão em água desoxigenada contendo x de íons Cl- 

(x = 300 ppm) e 10-4 M de íons molibdato; x de íons Cl- (x = 300 
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ppm) e 10-4 M de íons tungstato. 135

  

Figura 76 - Medidas cronoamperométricas em -0,29 V/ / E Hg/Hg2SO4 e em 0,0 

V/ / E Hg/Hg2SO4 por 2 horas para o aço inoxidável 347 polido, 

aplicação do potencial após 3 horas de imersão em A - água 

desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl-; B - água 

desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons 

molibdato e em C - água desoxigenada contendo 300 ppm de 

íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 77 - SEM para o aço inoxidável 347 polido, obtidas antes da imersão. 139

  

Figura 78 - SEM para o aço inoxidável 347, obtidas após ensaios 

cronoamperométricos em água desoxigenada contendo 300 ppm 

de íons Cl-, aplicando durante 2 horas o potencial de (1)     -0,29 

V e (2) 0,0 V. 
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Figura 79 - SEM para o aço inoxidável 347, obtidas após ensaios 

cronoamperométricos em água desoxigenada contendo 300 ppm 

de íons Cl- e 10-2 M de íons molibdato, aplicando durante 2 horas 

o potencial de (1) -0,29 V e (2) 0,0 V. 
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Figura 80 - SEM para o aço inoxidável 347, obtidas após ensaios 

cronoamperométricos em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato, aplicando durante 2 

horas o potencial de (1) -0,29 V e (2) 0,0 V. 
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Figura 81 - Medidas cronoamperométricas em -0,29 V/ / E Hg/Hg2SO4 e em 0,0 

V/ / E Hg/Hg2SO4 por 2 horas para o aço inoxidável 347 polido, 

aplicação do potencial após 3 horas de imersão em A - água 

desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl-; B - água 
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desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons 

molibdato e em C - água desoxigenada contendo 300 ppm de 

íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 82 - SEM para o aço inoxidável 304L polido, obtidas antes da imersão. 144

  

Figura 83 - SEM para o aço inoxidável 304L, obtidas após ensaios 

cronoamperométricos em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons Cl-, aplicando durante 2 horas o potencial de (1)  
-0,29 V e (2) 0,0 V. 
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Figura 84 - SEM para o aço inoxidável 304L, obtidas após ensaios 

cronoamperométricos em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons molibdato, aplicando durante 2 

horas o potencial de (1) -0,29 V e (2) 0,0 V. 
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Figura 85 - SEM para o aço inoxidável 304L, obtidas após ensaios 

cronoamperométricos em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato, aplicando durante 2 

horas o potencial de (1) -0,29 V e (2) 0,0 V. 
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1. Introdução 
 
 

Aços inoxidáveis são ligas de ferro que contém no mínimo 11 % de cromo. A 

resistência à corrosão dos aços inoxidáveis é devido à formação espontânea de um 

filme fino, aderente e quimicamente estável sobre a superfície. Por ser muito fina, a 

película tem pouca interação com a luz e permite que o material continue apresentando 

seu brilho característico. Com a formação desse filme o material é dito estar passivo. 

Os aços inoxidáveis são materiais de construção com um papel muito importante 

na resistência à corrosão de equipamentos na maioria das indústrias, particularmente 

em indústrias farmacêuticas, alimentícias, químicas, petroquímica, de processos e 

nuclear. E são bem aceitos por todas as suas vantagens: não enferrujam, suportam 

altas temperaturas, são higiênicos por ter uma superfície lisa e pouco porosa e por ter 

boa aparência. Em sistemas de refrigeração, onde é freqüente o uso de água tratada 

(baixa concentração de íons agressivos) como meio de troca de calor, os aços 

inoxidáveis são bastante utilizados. 

Contudo, em ambientes contendo íons cloreto, mesmo sendo em baixa 

concentração, os aços inoxidáveis têm sua resistência à corrosão diminuída, tornando-

os susceptíveis à corrosão por pites. Este tipo de corrosão é uma das formas mais 

destrutivas de corrosão e que causam grandes danos às indústrias, pois os pites são 

difíceis de serem detectados e geralmente quando são encontrados, já ocorreram 

perfurações nos equipamentos. Portanto, em algumas instâncias, aumentar a 

resistência contra a corrosão dos aços inoxidáveis é necessário para prolongar a vida 

útil do equipamento, sendo a adição de inibidores ao eletrólito umas das formas mais 

eficientes.  

Os inibidores a base de cromo são largamente utilizados na indústria, entretanto, 

o uso desses inibidores vem sendo drasticamente restringido devido a sua toxicidade. 

Dessa maneira, a investigação de inibidores de corrosão mais adequados 

ambientalmente são de grande interesse prático, entre eles estão os íons molibdato e o 

tungstato, que além da baixa toxicidade comparada aos cromatos, apresentam 

eficiência potencialmente boa. 
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Estudos dos oxiânions molibdato e tungstato de sódio como inibidores de 

corrosão localizada em aços carbono são relativamente fáceis de serem encontrados 

na literatura, no entanto, um número bastante reduzido se refere ao uso desses 

inibidores para os aços inoxidáveis. É ainda mais difícil encontrar trabalhos utilizando 

meios pouco condutores na aquisição dos dados eletroquímicos. Assim, o objetivo 

deste projeto, é estudar por meios de técnicas eletroquímicas e de microscopia óptica e 

eletrônica a eficiência dos oxiânions molibdato (MoO4
2-) e tungstato (WO4

2-) de sódio na 

inibição da corrosão localizada em aços inoxidáveis (SS) austeníticos (304L e 347) em 

sistemas de água com alto grau de pureza na presença e ausência de íons cloreto (Cl-), 

sob condições hidrodinâmicas controladas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 
2.1. Aços Inoxidáveis (SS) 
 
2.1.1. Generalidades 
 

A descoberta do aço inoxidável durante o período de 1900 a 1915 foi antecedida 

por mais de um século de esforços dispendidos por vários pesquisadores. O cromo foi 

descoberto por Vauguelin em 1790 e foi adicionado experimentalmente aos aços nos 

primeiros anos do século dezenove, mas por certa falta de sorte, pouco cromo foi 

adicionado para tornar o aço mais resistente a corrosão. Em 1892, Hadfield concluiu 

que o cromo prejudicava a resistência à corrosão do aço, sua liga continha um máximo 

de 9 % de cromo, que está abaixo da quantidade mínima requerida para elevada 

resistência à corrosão. Em 1913, Brealy estava investigando novas ligas para 

revestimentos de armas de fogo (utilizadas na indústria naval) e percebeu que durante 

um estudo metalográfico o reagente de ataque usual não atacava os aços contendo alta 

concentração de cromo. Quase ao mesmo tempo, 1909 a 1912, Maurer desenvolveu 

um aço inoxidável austenítico, 18%Cr-8%Ni. Desde então, o desenvolvimento das ligas 

ferrosas inoxidáveis foi praticamente contínuo (LANDRUM, 1989). 

Hoje, mais de 180 diferentes ligas podem ser identificadas seguindo os grupos 

de aços inoxidáveis, e a cada ano um novo aço ou modificações nos existentes surgem. 

Em alguns aços inoxidáveis a quantidade de cromo se aproxima de 30%, e em muitos 

outros, elementos são adicionados para melhorar propriedades específicas ou facilitar a 

fabricação. Por exemplo, níquel, nitrogênio e molibdênio são adicionados para conferir 

resistência à corrosão; carbono, molibdênio, nitrogênio, titânio, alumínio, e cobre para 

conferir resistência mecânica; enxofre e selênio para melhorar a trabalhabilidade; e 

níquel para aumentar a maleabilidade, como ocorre nos aços inoxidáveis austeníticos 

(SEDRIKS, 1996). 
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2.1.2. Definição  
 

Aços inoxidáveis são ligas de ferro que contém no mínimo 11% de cromo. Essa 

quantidade de cromo evita a formação de produtos de corrosão em atmosferas não 

poluídas, como apresentado na Figura 1, desse fato deriva a designação popular 

“inoxidável” (SEDRIKS, 1996). O cromo é um elemento de liga chave para a resistência 

à corrosão de todos os tipos de aços inoxidáveis. Quando a quantidade de cromo é 

aumentada no aço, resulta em uma drástica mudança na resistência a corrosão 

(LANDRUM, 1989). 

 

 
Figura 1 - Efeito do teor crescente de cromo na resistência à corrosão atmosférica de ligas de Fe-Cr 

(TEBECHERANI, 2007). 
 

2.1.3. Resistência à Corrosão 
 

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis é devido à formação espontânea 

de um filme fino, aderente e quimicamente estável sobre a superfície, como 

apresentado na Figura 2. O cromo presente na liga oxida-se em contato com o 

oxigênio do ar, formando uma película de óxido de cromo - Cr2O3. Além do cromo, o 

ferro também está presente na película, assim, o filme contém uma mistura de óxidos e 

hidróxidos de ferro (presente nas camadas mais externas - interface filme/eletrólito) e 

de cromo (presente nas camadas mais internas - interface metal/filme). Isso acontece 

porque o ferro possui maior valor de constante de difusão comparada à do cromo, 

difundindo-se muito mais rápido. Essa película é chamada de camada passiva e tem a 

função de proteger a superfície do aço contra processos corrosivos. Por ser muito fina, 
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a película tem pouca interação com a luz e permite que o metal continue apresentando 

seu brilho característico (LANDRUM, 1989; SEDRIKS, 1996; KOCIJAN, DONIK E 

JENKO, 2007; CRISTOFARO, PIANTINI e ZACCHETTI, 1997; ABREU, et al., 2006; 

HAMADOU, et al., 2006; PÓLO, CANO e BASTIDAS, 2002; OKUYAMA e HARUYAMA, 

1990; SUDESH, WIJESINGHE e BLACKWOOD, 2006; TANG, et al., 2001; 

TRETHEWEY e PATON, 2004; MAXIMOVITCH, et al., 1995; SLEMNIK e MILOSEV, 

2006). 

 

 
Figura 2 - Representação da camada passiva formada sobre os aços inoxidáveis (OS AÇOS 

INOXIDÁVEIS, 2007). 
 

Cristofaro, Piantini e Zacchetti (1997) relataram que o cromo é fundamental para 

que a camada passiva alcance melhor qualidade, estrutura e espessura, pois com o 

enriquecimento de cromo, na forma de oxihidróxidos, o filme passivo torna-se amorfo e 

mais compacto, dificultando a entrada de substâncias agressivas. A quantidade de 

cromo no filme depende de alguns parâmetros, entre eles, da composição da liga, do 

eletrólito, da temperatura e do potencial do eletrodo. 

A presença do oxigênio, por ser um agente oxidante, pode ser benéfica para os 

aços inoxidáveis, pois há a formação imediata de um filme de óxido quando uma 

superfície do aço inoxidável limpa é exposta a uma atmosfera contendo oxigênio, 

resultando em uma melhora com respeito à corrosão (TANG, et al., 2001; TRETHEWEY 

e PATON, 2004). Entretanto, um ataque químico ou mecânico pode degradar esse 

filme; uma vez rompido, na presença de íons agressivos (por exemplo, o cloreto), a 

presença do oxigênio pode ajudar no reparo do filme, mas se a quantidade de oxigênio 

dissolvido não for suficiente, a agressividade do meio pode ser ampliada e 

conseqüentemente sérios danos podem ser causados e ataques localizados ocorrem 
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alimentados pelo agente oxidante, que é o oxigênio (TRETHEWEY e PATON, 2004; 

SAREMI, DEHGHANIAN e SABET, 2006). 

 

2.1.4. Classificação  
 

Os aços inoxidáveis são classificados em cinco categorias: ferríticos, possuem 

estrutura metalúrgica ferrítica (cúbica de corpo centrado) contendo muito cromo (de 14 

a 27%), apresentam baixa ductibilidade, suas características de resistência em altas 

temperaturas são ruins; martensíticos, possuem estrutura metalúrgica martensítica 

(tetragonal de corpo centrado), apresentam alta dureza, devido a alta concentração de 

carbono, são resistentes à corrosão somente em meios de média agressividade; 

austeníticos, possuem estrutura metalúrgica austenítica (cúbica de face centrada) 

conseguida pela adição de níquel à liga e constituem a maior família de aços 

inoxidáveis, tanto em número de diferentes tipos quanto em utilização; apresentam 

excelentes propriedades criogênicas e excelentes resistências mecânica e à corrosão 

em altas temperaturas; duplex, possuem as duas estruturas (austenítica e ferrítica), 

geralmente em quantidades iguais, apresentam alta resistência mecânica; tenacidade e 

ductilidade; e os aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação, possuem alta 

resistência mecânica, são obtidos por endurecimento utilizando um elemento de liga 

não solúvel na matriz e um tratamento térmico a temperatura relativamente elevadas 

(entre 700 e 800º C) (SEDRIKS, 1996). 

0s aços inoxidáveis são normalmente identificados por três modos: 

- Unified Numbering System (UNS); 

- American Iron and Steel Institute (AISI); 

- Por designação própria do proprietário da liga. 

Entre estes, o sistema da AISI é o mais utilizado. O modelo AISI possui 3 dígitos 

(ex, 304, 316), os aços inoxidáveis austeníticos são designados pelas séries 200 e 300; 

os ferríticos e martensíticos pela série 400. O número UNS, desenvolvido pela 

American Society for Testing and Materials (ASTM) e pela Society of Automotive 

Engineers (SAE), possui um maior número de ligas que a AISI, pois incorpora todos os 

aços inoxidáveis de desenvolvimento mais recente. Nesta série, os aços inoxidáveis 

são representados pela letra S, seguida de cinco números (ex, aço tipo 304: S30400). 
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Os três primeiros representando a numeração AISI (se tiverem). Os dois últimos 

algarismos serão 00 se o aço for um aço comum da designação AISI. Se forem 

diferentes, significa que o aço tem alguma característica especial reconhecida pela UNS 

(SEDRIKS, 1996).  

O aço inoxidável duplex não tem designação AISI, eles são geralmente 

conhecidos por abreviações da composição, por exemplo, o aço inoxidável duplex 

tendo o número UNS S31803, o nome derivado da composição é 2205, onde 22 é a 

porcentagem de Cr e 05 a porcentagem de Ni. Similarmente, para o aço inoxidável 

endurecido por precipitação tendo o número UNS S17400, o nome derivado da 

abreviação da composição e tratamento térmico é 17-4 PH, onde 17% é o teor de Cr e 

4% o de Ni, as letra PH indicam a abreviação para endurecíveis por precipitação 

(precipitation hardening) (SEDRIKS, 1996). 

Neste trabalho a designação do aço inoxidável segue a nomenclatura AISI. 

 

2.1.5. Aplicação 
 

Os aços inoxidáveis exibem uma combinação favorável de propriedades 

mecânicas, resistência à corrosão em vários ambientes atmosféricos e em muitos 

meios corrosivos. Alem disso, apresentam relação custo/benefício favorável e baixo 

custo de manutenção (KOCIJAN, DONIK E JENKO, 2007; SLEMNIK e MILOSEV, 2006; 

ABREU, et al., 2002). 

Aços inoxidáveis representam menos de 2% da quantidade total de aços 

produzidos nos EUA, entretanto, por serem materiais de grande importância para 

resistência à corrosão de equipamentos na maioria das indústrias, particularmente em 

indústrias químicas, petroquímica, de processos e nuclear, eles têm uma importância 

tecnológica e econômica muito maior que a indicada pela porcentagem citada acima 

(SEDRIKS, 1996; SLEMNIK e MILOSEV, 2006).  

A Figura 3 abaixo apresenta um resumo das composições e das propriedades 

dos aços inoxidáveis. 
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Figura 3 - Composições e propriedades dos aços inoxidáveis (SEDRIKS, 1996). 

 

O campo de aplicação dos aços inoxidáveis austeníticos é bastante vasto e pode 

abranger desde produtos de uso doméstico até produtos empregados em indústrias 

químicas, petroquímica, alimentícia, farmacêutica, médico hospitalar e outras. Devido 

às excelentes propriedades mecânicas a elevadas temperaturas apresentadas por 

estes aços, é comum sua aplicação em serviços envolvendo altas temperaturas por 

longos períodos de tempo, como válvulas de pressão, aquecedores, trocadores e 
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condensadores de calor. Como exemplos podem ser citados os aços 304L (menor teor 

de carbono) e 347 (estabilizado em nióbio) (SEDRIKS, 1996; AÇO INOX-APLICAÇÕES 

TÍPICAS, 2008; COSTA, et al., 2005). Os aços inoxidáveis mais comuns utilizados em 

circuitos de água pura e na produção de vapor d’água são AISI 304 e AISI 347 

(ALENTEJANO e AOKI, 2004; ALENTEJANO, 2003). 

Nas aplicações industriais citadas acima, os aços inoxidáveis são 

freqüentemente submetidos a condições agressivas (fluxo turbulento, alta temperatura, 

etc.), ocorrendo o aparecimento de corrosão (BOMMERSBACH, et al., 2006). 

  

2.1.6. Os principais tipos de corrosão nos aços Inoxidáveis  
 

A corrosão metálica pode ser definida como sendo o processo em que os metais 

passam do estado metálico para a forma combinada (produto de corrosão), por uma 

interação com o meio, uma vez que os compostos têm conteúdo de energia inferior aos 

dos metais sendo, portanto, mais estáveis (GENTIL, 1996; GRUNDIG, 1971). A 

interação entre o metal e o meio pode ser de natureza química ou eletroquímica e estar 

associada ou não a esforços mecânicos, sendo então um processo natural, espontâneo 

e irreversível, que na maioria das vezes, ocorre em condições não controláveis (AOKI, 

2006; AQUINO, 2006)  

 Os danos advindos da corrosão atingem proporções muito elevadas e as 

conseqüências vão desde a diminuição das reservas minerais e as paradas não 

programadas de uma unidade industrial, até os danos ao meio ambiente e os graves 

acidentes que podem colocar em risco muitas vidas. Os custos atribuídos à corrosão 

podem ser diretos ou indiretos. Os custos diretos são àqueles associados à reposição 

de equipamentos, máquinas, estruturas ou peças danificadas, bem como danos 

causados a pessoas. Pode-se somar a esses custos, os valores despendidos na busca 

de metais mais resistentes à corrosão e métodos de proteção mais efetivos (SOUZA, 

2005).  

 Os custos indiretos da corrosão são os custos provocados pelas conseqüências 

dos danos da corrosão, uma interrupção na operação de plantas industriais, 

superdimensionamento de estruturas e equipamentos e, principalmente, as perdas 
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impostas à sociedade e ao meio ambiente, provenientes de acidentes ou vazamentos 

de produtos tóxicos ou inflamáveis, chegando em muitas vezes a um custo total maior 

que os gastos advindos com os custos diretos (GENTIL, 1996). 

Os principais tipos de corrosão que ocorrem nos aços inoxidáveis são: corrosão 

sob tensão, corrosão intergranular e corrosão por pite (ALENTEJANO, 2003). 

 
2.1.6.1. Corrosão sob tensão fraturante 
 

Este tipo de corrosão ocorre quando o metal se encontra sob a ação simultânea 

de um meio corrosivo e de uma tensão mecânica, produzida, por exemplo, por atrito ou 

uma deformação a frio. A falha resultante da corrosão sob tensão fraturante é o 

aparecimento de trincas sobre a superfície metálica aparentemente intacta. Como 

contra medida, recomenda-se remover a tensão, por meio de um recozimento em 

temperatura adequada (ALENTEJANO, 2003).  

 
2.1.6.2. Corrosão intergranular 
 

Os aços inoxidáveis austeníticos estão sujeitos, quando tratados termicamente 

ou aquecidos para trabalho a quente ou para soldagem numa certa faixa de 

temperatura, a uma precipitação de um constituinte no contorno do grão que pode 

provocar um tipo danoso de corrosão: a “corrosão intergranular” A faixa de temperatura 

crítica gira em torno de 400 a 900o C, quando pode ocorrer precipitação de carbonetos 

de ferro e cromo, que se alojam nos contornos dos grãos. O que causa a corrosão é o 

fato de que, ao combinar se com o carbono para formar carboneto, o cromo migra de 

regiões vizinhas, que ficam pobres em cromo (sensitização) e tornam-se menos 

resistentes ao ataque químico. Dessa forma, deve-se tomar cuidado para não reduzir 

localmente o teor de cromo dos aços inoxidáveis durante o processamento ou na 

utilização de soldas, pois se ocorrer a sensitização o material estará susceptível à 

corrosão intergranular. Influi também neste tipo de corrosão, o teor de carbono: quanto 

mais alto for o teor de carbono mais susceptível será o aço (LANDRUM, 1989; 

PANOSSIAN, 1993a). O uso de aços inoxidáveis com um teor menor de carbono (304L) 
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ou estabilizados em nióbio (347) aumenta a resistência à corrosão intergranular, pois 

durante os processos utilizando alta temperatura o menor teor de carbono no aço 304L 

dificultará a formação de carbonetos de cromo devido a baixa concentração de carbono 

e nos aços estabilizados em nióbio ocorrerá preferencialmente a formação de 

carbonetos de nióbio e não a de carbonetos de cromo. 

 

2.1.6.3. Corrosão por pites 
 

Um dos tipos de corrosão localizada que ocorre com grande freqüência e causa 

os maiores danos à superfície metálica é a corrosão por pites (ALENTEJANO, 2003). É 

uma das formas mais destrutivas da corrosão, porque perfuram o equipamento com 

uma perda de massa muito pequena. Por serem pequenos ou por estarem recobertos 

com produtos de corrosão, são difíceis de serem encontrados, geralmente são 

detectados quando já ocorreu a danificação do equipamento. O pite é uma forma de 

ataque extremamente localizado que resulta em perfurações no metal de pequeno 

diâmetro, ocorre geralmente em metais nos quais a resistência à corrosão generalizada 

é conferida por um filme passivo, como é o caso dos aços inoxidáveis (FONTANA, 

1987). 

Aços inoxidáveis austeníticos convencionais do tipo AISI 304, embora tenham 

excelente resistência à corrosão em vários meios e grande uso industrial, sofrem 

reduções na resistência a corrosão em ambientes contendo íons cloreto, os quais são 

responsáveis diretos pelo desencadeamento de intensa corrosão localizada (pite, fresta 

e tensão fraturante) (ALENTEJANO, 2003; CANSEVER, ÇAKIR e URGEN, 1999). 

Segundo Smialowska (1986), o ataque localizado ocorre em determinados 

pontos da superfície enquanto que o restante pode permanecer praticamente sem 

ataque. Inicia-se pela quebra da película passiva em regiões onde esta apresenta 

defeitos como inclusões, discordâncias, contornos de grão ou interfaces. A resistência à 

corrosão dos aços inoxidáveis está associada à formação de um filme protetor 

(passivação) na superfície do aço. Este filme de passivação pode ser destruído apenas 

localmente, em pontos de superfície, e a corrosão ocorre como pequenos furos ou pites. 

Fatores que promovem a corrosão por pites são:  
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1. Soluções de cloreto e sais oxidantes. 

2. Soluções neutras, aeradas, contendo cloretos. 

3. Aumento de temperatura em soluções contendo cloretos. 

São métodos usuais para evitar este tipo de corrosão: 

1. Evitar concentração de íons halogênicos, como o cloreto. 

2. Manter as soluções agitadas, para evitar desuniformidade no potencial de oxigênio. 

3. Manter a concentração de oxigênio alta, ou eliminar o oxigênio. No primeiro caso, 

aumenta-se a passividade e no segundo, evitando-se pilhas de concentração.  

4. Aumentar o pH, pois o íon (OH- ) age como inibidor da corrosão por pites. 

5. Empregar ânions passivadores ou proteção catódica. 

A presença de pites pode não só provocar vazamentos em tanques, tubulações e 

recipientes, como também levar a outras causas de falha como corrosão sob tensão, 

fragilização por hidrogênio, ou fadiga associada à corrosão. (SEDRIKS, 1996) 

A iniciação de pites exige a presença no meio de ânions agressivos como cloreto, 

hipoclorito, brometo e tiossulfato, que por diferentes mecanismos conseguem quebrar a 

película passiva de forma localizada. As teorias são três e admitem: 

- 1ª teoria: ocorre adsorção competitiva entre o ânion agressivo e a espécie responsável 

pela passivação. É um fenômeno probabilístico. A comprovação vem do fato de que 

ânions sulfato e nitrato inibem a corrosão por pites na presença de cloretos, pois 

competem com ele na adsorção sobre o metal, inibindo o início de pites. 

- 2ª teoria: aumento da condutividade iônica da película passiva, em função do ânion 

agressivo adsorvido penetrar na camada, difundindo se através dos defeitos da sua 

rede cristalina, aumentando o campo elétrico para a saída de cátions do metal, o que 

caracteriza ataque local e início de pites. 

- 3ª teoria: diminuição da força de coesão da película pela adsorção do ânion agressivo. 

Há diminuição da tensão superficial em decorrência da adsorção, enfraquecendo a 

película localmente e o pite tem seu início (SMIALOWSKA, 1971; SMIALOWSKA, 1986).  

Os pites tem um tempo de indução para sua nucleação e este depende de: 

concentração do ânion agressivo (maior concentração leva a menor tempo de indução); 

concentração de possíveis espécies inibidoras; potencial metal/meio (quanto maior 
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esse potencial, menor o tempo de indução) e temperatura (quanto maior a temperatura 

do meio, menor o tempo de indução)(SEDRIKS, 1996). 

Os cloretos, quando presentes no eletrólito, produzem mudanças na formação, 

composição e nas propriedades protetoras da camada passiva formada sobre a 

superfície dos aços inoxidáveis. Entre os fatores negativos dos cloretos para os aços 

inoxidáveis estão à diminuição do intervalo de potenciais no qual o metal se encontra 

passivo e o aumento da solubilidade dos óxidos e hidróxidos formadores do filme 

protetor (camada passiva) (SMIALOWSKA, 1971; SMIALOWSKA, 1986; KOCIJAN, 

DONIK e JENKO, 2007; HUSAIN, HABIB e JARMAN, 1994).  

Segundo Smialowska (1986), ao se adsorverem na superfície do metal (no filme 

passivo) ocorre uma diminuição da tensão superficial, enfraquecendo a película 

localmente e o pite tem seu início. Uma vez iniciado, o pite tem seu crescimento 

garantido por mecanismo auto-catalítico (SMIALOWSKA, 1986).  

O pite é produzido seguindo uma série de etapas consecutivas. A primeira etapa 

é a iniciação (processo que leva à quebra do filme passivo), seguido pela propagação 

(estágios iniciais de crescimento do pite) e a formação de uma célula fechada (estágios 

finais de crescimento de pites). Em soluções contendo cloreto, no estagio de 

propagação do pite a composição da solução no pite muda: o pH diminui e a 

concentração de íons cloreto aumenta (URGEN e ÇAKIR, 1991). 

O mecanismo auto catalítico de crescimento de pites pode ser melhor entendido 

analisando a Figura 4, onde se tem um metal M corroendo numa solução aerada de 

NaCl. Dentro do pite (anodo) há uma dissolução rápida do metal, enquanto a redução 

de O2 ocorre nas superfícies adjacentes que funcionam como catodo. Esse processo é 

auto catalítico, pois a dissolução rápida do metal dentro do pite produz um excesso de 

cargas positivas nessa área, resultando na migração dos íons cloreto para lá, a fim de 

manter a neutralidade de cargas. Assim, dentro do pite, passa a existir uma elevada 

concentração de cloreto do metal e como resultado de sua hidrólise, MCl + H2O → 

MOH + Cl-, tem-se elevada concentração de íons H+ (pH baixo) o que torna o 

mecanismo auto catalítico pois ocorre ataque mais intenso ao metal sob maior acidez, 

dentro do pite, pela reação: M + H+ → M++ 1/2H2 (SEDRIKS, 1996). 
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Figura 4 - Mecanismo de propagação de corrosão por pite. (SEDRIKS, 1996) 

 

Na literatura vários trabalhos vinculam o aumento da concentração de íons 

cloreto com a diminuição da resistência à corrosão por pite para os aços. 

Segundo Urgen e Çakir (1991) o aumento da concentração de íons cloreto (de 

0,1 para 0,5 M) aumentou a agressividade da solução para os aços inoxidáveis 304 e 

316, pois foi observado por medidas de polarização (dados experimentais não 

mostrados no artigo) que o potencial de pite (Ep) de ambos os aços foi deslocado para 

valores de potenciais mais negativos, diminuindo a resistência contra corrosão por pite 

dos aços. 

Alentejano e Aoki (2004) usando técnicas eletroquímicas (monitoramento do 

potencial de circuito aberto e medidas de polarização potenciodinâmica cíclica) 

observaram que os valores de potencial de circuito aberto (Eoc) e de Ep para o aço 

inoxidável 304 deslocaram para valores de potenciais mais negativos quando foi 

adicionado 200 ppm de íons cloreto em água pura desaerada à temperatura ambiente, 

aumentando a susceptibilidade do aço 304 à corrosão por pites.  

Abreu et al. (2006) estudou as influências provocadas pelo cloreto na camada de 

óxido formada sobre a superfície do aço inoxidável austenítico 304L. O monitoramento 

do potencial de circuito aberto em solução de NaOH 0,1M com NaCl 0,5 M mostrou 

uma evolução para valores mais anódicos (positivos) com o aumento do tempo de 

imersão (1000 horas). Isso ocorre devido ao enriquecimento de íons Fe3+ no filme 
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passivo, estes íons agem como despolarizadores das reações de corrosão das 

camadas abaixo do filme passivo, aumentando o poder oxidante do eletrólito/ambiente. 

Sabe-se que mais altos valores de potencial de eletrodo correspondem a menores 

resistências dos aços à depassivação pelo cloreto. Isso ocorre porque em potenciais 

mais positivos o filme passivo desidrata e então os íons cloreto não são impedidos 

pelas hidroxilas OH- de acessar a interface metal/filme passivo, gerando a quebra do 

filme. Filmes hidratados permitem maiores trocas de íons com o eletrólito do que os 

filmes anidros. As medidas de impedância obtidas em diferentes tempos de imersão 

(100 a 1000 horas) em solução de NaOH 0,1 M com NaCl 0,5 M apresentaram duas 

constantes de tempo, uma em alta freqüência relacionada à interface eletrólito-óxido e a 

outra em freqüência mais baixa relacionada com os processos redox ocorrendo na 

camada passiva. Os diagramas mostraram um aumento nos valores de impedância 

com o aumento do tempo de imersão. Esse comportamento ocorre porque com 

aumento do tempo de imersão em soluções contendo íons cloreto, maior é o ataque 

sobre o eletrodo. Isso aumenta a área atacada levando a um aumento na área ativa da 

superfície do aço, e como a técnica de EIS é função da área exposta ao eletrólito, 

ocorre o aumento nos valores de impedância com o tempo de imersão. Os 

voltamogramas cíclicos mostraram que a intensidade dos picos associados com a 

formação da magnetita (mistura de Fe2+ e Fe3+) diminui com o aumento do tempo de 

imersão e simultaneamente houve um deslocamento dos picos de potenciais para 

valores mais anódicos. Os espectros de XPS após os voltamogramas mostraram que 

com o aumento do tempo de imersão (de 650 para 1500 horas) houve um aumento na 

intensidade do pico relacionado aos íons Fe3+, indicando que o filme estava mais rico 

em espécies com maior estado de oxidação. 

Os resultados obtidos por Abreu et al. (2006) do estudo sobre o comportamento 

do filme passivo formado sobre o aço inoxidável 304L em meio de cloreto, por meio de 

medidas eletroquímicas e de caracterização superficial mostraram que o 

envelhecimento em soluções contendo íons cloreto promove uma mudança na estrutura 

do filme, da estrutura tipo magnetita (Fe2+/Fe3+) para uma mais oxidada, com maior 

presença de íons Fe3+. O enriquecimento de íons Fe3+ causa o deslocamento dos 

valores de Eoc para valores mais positivos. A mudança na estrutura gera uma menor 
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condutividade da camada de óxidos, aumentando a impedância em baixa freqüência. E 

por fim, superfícies mais rugosas do aço 304L são mais facilmente atacadas por 

cloretos, o que resulta em uma pior resistência contra a corrosão por pites. 

Yashiro e Tanno (1990) estudaram o efeito da concentração de íons cloreto no 

potencial de pite (Ep) do aço inoxidável 304. Curvas de polarização cíclica obtidas em 

solução desoxigenada de NaCl em 150º C mostraram que o aumento da concentração 

de cloreto (de 0,01 a 2 M) diminuiu o valor de Ep para o aço 304. Com o aumento da 

temperatura para 250º C o aumento da concentração de cloreto tornou a solução mais 

agressiva, pois a queda no Ep foi ainda maior. O aumento da temperatura faz com que 

a taxa de adsorção de íons cloreto aumente, modificando a velocidade de formação dos 

pites, indicando que a velocidade das reações envolvendo a quebra do filme passivo foi 

aumentada. O aumento da temperatura também aumenta a velocidade do processo de 

oxidação do Cr3+/Cr6+, o que diminui a resistência do filme passivo (CRISTOFARO, 

PIANTINI e ZACCHETTI, 1997). 

Assim, em ambientes contendo cloreto, condições que promovem o aumento da 

concentração local de íons cloreto na superfície do aço inoxidável são muito 

importantes, visto que o aumento da concentração desse íon acelera o ataque 

localizado ao material. Como exemplo, em sistemas de refrigeração, o aumento da 

concentração de cloreto devido à evaporação de vapor d’água contendo íons cloreto 

causa uma intensa corrosão nos isolantes térmicos sobre a água quente ou nos tubos 

de aços inoxidáveis usados para condução da água (CANSEVER, ÇAKIR e URGEN, 

1999). 

 

2.1.7. Inibidores de corrosão para aços inoxidáveis  
 

A fim de melhorar as propriedades mecânicas e de resistência à corrosão, os 

aços inoxidáveis podem receber adições de outros elementos de liga, tais como, 

molibdênio, níquel, manganês, nióbio, tântalo, tungstênio, nitrogênio, dentre outros ou a 

utilização da adição de inibidores de corrosão ao meio corrosivo (ALENTEJANO e AOKI, 

2004; AZAMBUJA, MARTINI e MULLER, 2003; SAREMI, DEHGHANIAN e SABET, 

2006; HUSAIN, HABIB e JARMAN, 1994; URGEN e ÇAKIR, 1991; ILEVBARE e 

BURSTEIN, 2003; SHAMS EL DIN e WANG, 1996; GUANNAN, et al., 2006). 
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 São denominados inibidores de corrosão as substâncias ou mistura de 

substâncias que quando presentes no meio corrosivo, em que o metal se encontra, em 

quantidades adequadas são capazes de reduzir ou até mesmo inibir completamente o 

processo corrosivo (ALENTEJANO, 2003; SOUZA, 2005; BRETT, OLIVEIRA e BRETT, 

1993). 

 A ação dos inibidores de corrosão envolve dois processos, sendo que o primeiro 

envolve o transporte do inibidor até a superfície do metal e o segundo envolve a 

interação química entre o inibidor e a superfície do metal (ALENTEJANO, 2003). 

 Dependendo da natureza do inibidor, do ponto de vista eletroquímico, este pode 

agir diminuindo a intensidade das reações catódicas (inibidor catódico), reações 

anódicas (inibidor anódico) ou ainda agir sobre as duas reações ao mesmo tempo 

(inibidor misto) (ALENTEJANO, 2003). Dessa forma, eles são classificados em 

inibidores catódicos, anódicos ou mistos. 

 A inibição do meio agressivo, portanto, é uma medida preventiva contra o ataque 

aos materiais metálicos. A adição de uma determinada quantidade de um inibidor pode 

diminuir drasticamente a corrosão de um metal em particular, em um determinado meio 

corrosivo, em um certo intervalo de temperatura, porém qualquer mudança nas 

características do meio (temperatura, composição, adição de outro componente, etc.) 

pode não somente mudar a eficiência do inibidor como este pode passar a atuar como 

um acelerador da corrosão. Além disso, um inibidor de corrosão pode ser eficiente na 

inibição de alguns tipos de corrosão em certos tipos de aços e não apresentar a mesma 

eficiência como em outros casos, pois os inibidores são específicos em sua atuação 

(ALENTEJANO, 2003; UHLIG, 1966; ILEVBARE e BURSTEIN, 2003).  

 O mecanismo de ação dos inibidores de corrosão acontece de maneira diferente 

em meios ácidos e neutros. Em meios ácidos, o inibidor é adsorvido na superfície 

metálica livre de óxidos e impede as reações de evolução de hidrogênio nos sítios 

catódicos, porém, em meios neutros o inibidor aumenta as qualidades protetoras do 

filme de óxido (camada passiva) impedindo a ação dos íons agressivos. O principal 

processo envolvido na inibição é a substituição de moléculas de água pré-adsorvidas 

na superfície metálica por moléculas do inibidor seguida por reações químicas de 

adsorção na superfície do metal (ALENTEJANO, 2003; GUANNAN, et al., 2006). 



51 
 

 

 Os inibidores de corrosão podem ser classificados quanto à natureza da 

substância usada (orgânicos ou inorgânicos), em função das suas características 

oxidantes ou não oxidantes ou de acordo com o seu mecanismo de atuação. Está 

última classificação (mecanismo de atuação) será detalhada a seguir: 

- inibidores catódicos: os inibidores catódicos atuam reprimindo as reações catódicas 

das espécies capazes de se reduzirem. São substâncias que fornecem íons metálicos 

que reagem com os íons hidroxila (OH-) presentes no meio produzindo compostos 

insolúveis que se depositam, formando uma película impermeável sobre a área 

catódica da superfície do metal. Essa película impede a difusão do oxigênio e a 

condução de elétrons, já que esta é pouco condutora, inibindo assim o processo 

catódico (ALENTEJANO, 2003; TRABANELLI, 1987).  

 No caso dos inibidores catódicos, não existe a preocupação com sua 

concentração mínima, pois como agem sobre a área catódica do metal, mesmo que 

esta não esteja completamente recoberta pelo inibidor, não haverá a dissolução do 

metal e, portanto, não haverá corrosão localizada nessa região (ALENTEJANO, 2003; 

TRABANELLI, 1987). 

 Podemos destacar entre os inibidores catódicos, o sulfato de zinco e de 

magnésio, bicarbonatos, silicatos e polifosfatos (ALENTEJANO, 2003; TRABANELLI, 

1987). 

Os inibidores catódicos alteram o potencial de corrosão para valores mais 

negativos porque polarizam as reações catódicas, como pode ser observado num 

diagrama de Evans (Figura 5). 
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Figura 5 -. Representação do efeito da polarização da curva catódica em relação ao potencial de 

corrosão, Ecorr, e a densidade de corrente de corrosão, icorr, no diagrama de E vs i.  
 
- inibidores anódicos: os inibidores anódicos têm por função inibir as reações 

anódicas, ou seja, retardar ou até mesmo impedir as reações de oxidação (dissolução 

anódica do metal) (ALENTEJANO, 2003; TRABANELLI, 1987). 

 A inibição do processo corrosivo proporcionado por essas substâncias se deve à 

formação de um filme sobre o metal, originado, em geral, pela reação entre o inibidor e 

os produtos de corrosão inicialmente formados e que o isola do meio corrosivo. O 

processo de formação de uma película protetora é chamado de passivação 

(ALENTEJANO, 2003; TRABANELLI, 1987). 

 No caso dos inibidores anódicos, uma das preocupações é determinar a 

concentração crítica do inibidor, isto é, a quantidade mínima acima da qual não se 

observa a corrosão em um determinado meio. Se a concentração de inibidor não for 

adequada não haverá a formação de produto insolúvel suficiente para desenvolver uma 

película protetora uniforme por toda a extensão da superfície do metal, resultando na 

corrosão localizada das áreas não protegidas (ALENTEJANO, 2003). 

 Podemos destacar dentre os inibidores anódicos, os cromatos, os molibdatos, os 

tungstatos e os nitratos (ALENTEJANO, 2003; TRABANELLI, 1987).  

 Os inibidores anódicos deslocam o potencial de corrosão para valores mais 

positivos, porque polarizam as reações anódicas. O fato pode ser melhor visualizado 

num diagrama de Evans (Figura 6). 
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Figura 6 - Representação do efeito da polarização da curva anódica em relação ao potencial de corrosão, 

Ecorr, e a densidade de corrente de corrosão, icorr, no diagrama de E vs i. 
 

 É comum o uso de mistura de dois ou mais inibidores com o objetivo de se obter 

o efeito sinérgico, isto é, a ação combinada da mistura de inibidores é maior que a 

soma das contribuições individuais dos mesmos (ALENTEJANO, 2003; TRABANELLI, 

1987). 

inibidores mistos: os inibidores mistos agem retardando tanto as reações anódicas 

como as reações catódicas de uma ou mais espécies presentes no meio corrosivo 

(ALENTEJANO, 2003; TRABANELLI, 1987). 

 O mecanismo de atuação desses inibidores é por adsorção, isto é, as moléculas 

são adsorvidas sobre a superfície do metal originando um filme impermeável e uniforme 

em toda a superfície, responsável pela alteração tanto das curvas de polarização 

catódicas como das anódicas. Esse processo resulta em uma variação muito pequena 

no potencial de corrosão (ALENTEJANO, 2003; TRABANELLI, 1987). 

 São classificados como inibidores mistos compostos orgânicos contendo 

heteroátomos como oxigênio (alguns aldeídos), nitrogênio (aminas alifáticas e 

aromáticas) e enxofre (tiouréia e seus derivados) (ALENTEJANO, 2003; TRABANELLI, 

1987).  

O uso de inibidores de corrosão é dependente de alguns parâmetros para a 

obtenção de uma melhor relação custo-benefício. A efetividade do inibidor de corrosão 

depende do tipo de metal e das propriedades do ambiente corrosivo. O tamanho das 

moléculas do inibidor altera a ação dos inibidores, pois moléculas pequenas vão 

penetrar na camada de óxidos e se adsorver nos defeitos, inclusões diminuindo a 
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concentração dos cloretos (por exemplo) dentro desses sítios, já para espécies maiores 

a adsorção ocorrerá sobre a camada de óxido, bloqueando a entrada de íons 

agressivos no óxido sobre o metal (ILEVBARE e BURSTEIN, 2003). 

Fatores hidrodinâmicos também podem afetar a formação, estrutura e a 

estabilidade do filme passivo, diminuindo a resistência contra corrosão dos 

equipamentos de aço inoxidável utilizados em indústrias de acabamento metálico, 

ferramentas de corte e sistemas de refrigeração, pois são freqüentemente submetidos a 

condições agressivas (fluxo turbulento, alta temperatura, etc.), ocorrendo o 

aparecimento rápido de corrosão.  

Bommersbach, et al. (2006) estudou a influência das condições hidrodinâmicas, 

utilizando RDE, no comportamento do filme de inibidor (acido carboxílico e uma amina 

terciária) formado sobre o aço SAE 1038 em ambiente contendo 100 ppm de: Na2SO4, 

Na2CO3 e NaCl (solução de teste de corrosão) por meio de medidas eletroquímicas em 

conjunto com análise de superfície. As medidas de EIS realizadas na região anódica 

(300 mV/ESCE) foram obtidas em diferentes velocidades de rotação do eletrodo após 

duas horas de imersão. Os diagramas mostraram, em baixas freqüências, a presença 

de um fenômeno difusional, caracterizado por uma inclinação de 450, isso caracteriza a 

difusão de íons ferro pelo filme de inibidor. Houve uma diminuição da capacitância da 

dupla camada elétrica e o aumento da resistência à transferência de carga com o 

aumento da taxa de rotação, isso ocorre devido à diminuição da área ativa na superfície 

do aço causada pela adsorção do inibidor. No entanto, os espectros de EIS após 10 

horas de imersão mostraram que a eficiência do inibidor junto com o aumento na taxa 

de rotação diminuiu, o arco capacitivo obtido com 3200 rpm foi menor do que em 400 

rpm que por sua vez foi menor que em 0 rpm. Esses resultados mostram que as 

condições hidrodinâmicas afetam não apenas a cinética de formação do filme (em 

tempos de imersão curtos), mas também a estrutura e a estabilidade do filme em 

tempos de imersão mais prolongados. Imagens obtidas por microscopia óptica após 24 

horas de imersão em 3200 rpm mostraram uma superfície típica de RDE em fluxo 

laminar (espirais logarítmicas emitidas a partir do eixo de rotação). Análise por AFM 

mostraram que a rugosidade do filme aumenta da borda para o centro do eletrodo. 

Essa diferença pode ser relacionada com a evolução do stress hidrodinâmico ao longo 
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do raio do eletrodo (o stress é maior nas bordas do que no centro) o que gera uma ação 

erosiva nas bordas. 

 

2.1.7.1. Justificativa para a escolha dos inibidores de corrosão  
 

Os efeitos inibidores do cromato e do nitrito na corrosão do ferro e suas ligas têm 

sido extensamente estudados desde os anos 50. Os efeitos na inibição da corrosão são 

atribuídos ao forte poder oxidante de ambas as espécies. Como resultado de uma 

aplicação difundida em numerosos processos industriais, o cromo é um contaminante 

de vários sistemas ambientais. O dicromato de sódio é o mais importante dos 

compostos químicos de cromo e é muito usado em indústrias de acabamento metálico. 

Um dos problemas ambientais dessas indústrias é a eliminação dos compostos de 

cromo hexavalente, particularmente na indústria automobilística, onde os cromatos são 

largamente usados para a proteção metálica, é considerado prioritário dentro da União 

Européia (DIAMANTINO, et al., 2000). Por isso, a utilização desses inibidores vem 

sendo drasticamente restringido (ALENTEJANO e AOKI, 2004; AZAMBUJA, MARTINI e 

MULLER, 2003; ALENTEJANO, 2003; GUANNAN, et al., 2006). 

O custo dos inibidores inorgânicos é baixo, mas a maioria deles (cromatos, 

nitritos, arsenatos) são tóxicos, como descrito anteriormente. Dessa maneira, a 

investigação de inibidores de corrosão capazes de exercer o mesmo papel dos 

cromatos e com características ambientais menos nocivas são de grande interesse 

prático, entre eles estão o os íons molibdato e tungstato. O molibdato (MoO4
2-) e o 

tungstato (WO4
2-) são inibidores de corrosão promissores para aços por possuírem boa 

eficiência. Soma-se a isso o fato que tanto molibdato quanto o tungstato são 

considerados como pouco tóxicos ou não tóxicos, não apresentando riscos ao meio 

ambiente e à saúde humana. O oxiânion tungstato de sódio é mais barato do que o 

molibdato de sódio (ALENTEJANO e AOKI, 2004; AZAMBUJA, MARTINI e MULLER, 

2003; ALENTEJANO, 2003; HUSAIN, HABIB e JARMAN, 1994; GUANNAN, et al., 2006; 

OCHOA, et al., 2005; DIAMANTINO, et al., 2000; VUKASOVICH e ROBITAILLE, 1997). 

Na literatura são encontrados muitos trabalhos referentes aos íons molibdato e 

tungstato como inibidores de corrosão para aço carbono ou aços de baixa liga, 

entretanto, poucos trabalhos são encontrados relatando esses oxiânions como 
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inibidores de corrosão para aços inoxidáveis (ALENTEJANO e AOKI, 2004; AZAMBUJA, 

MARTINI e MULLER, 2003; SAREMI, DEHGHANIAN e SABET, 2006; HUSAIN, HABIB 

e JARMAN, 1994; URGEN e ÇAKIR, 1991; ILEVBARE e BURSTEIN, 2003; SHAMS EL 

DIN e WANG, 1996). 

 
2.1.7.1. Íons molibdato como inibidores de corrosão 
 

O molibdato de sódio é um dos mais versáteis inibidores de corrosão, capaz de 

controlar a taxa de corrosão de diferentes metais e ligas em uma variedade de 

ambientes corrosivos. O sucesso da utilização de molibdato de sódio como inibidor de 

corrosão foi relatado em sistemas de refrigeração de automóveis, tintas, torres de 

refrigeração, lubrificantes; alumínio, latão, aços e zinco em meio contendo cloreto, etc. 

O efeito do molibdato como inibidor é devido atuar como passivador anódico, o que 

promove a formação de filmes de óxidos protetores na superfície do metal. Estes filmes 

previnem o transporte de ânions agressivos (Cl-) para a superficie, e também a saída de 

cátions metálicos para a solução (AZAMBUJA, MARTINI e MULLER, 2003; SAREMI, 

DEHGHANIAN e SABET, 2006; HUSAIN, HABIB e JARMAN, 1994; URGEN e ÇAKIR, 

1991; ILEVBARE e BURSTEIN, 2003; SHAMS EL DIN e WANG, 1996). 

Os efeitos benéficos na inibição da corrosão localizada atribuídos ao molibdênio 

presente na liga também podem ser obtidos com a adição de íons molibdato à solução 

agressiva. Sabe-se que a adição de íons molibdato em soluções neutras contendo íons 

cloreto inibi a corrosão por pite de aços inoxidáveis. O molibdênio é um dos elementos 

mais benéficos que retardam a corrosão por pite de aços inoxidáveis em soluções 

contendo íons cloreto. A dissolução transpassiva do molibdênio presente na liga pode 

formar íons molibdato, estes íons formarão compostos (molibdato de ferro, por exemplo) 

que irão se adsorver sobre a superfície do metal, geralmente em áreas ativas da 

superfície (inclusões, pites), levando a inibição dos pites, ou à eliminação dos pontos 

ativos existentes no metal. O enriquecimento de molibdênio no filme passivo também 

pode acontecer e, uma vez presente no filme, o molibdênio pode diminuir a atividade do 

ferro na liga, ou ainda, na presença de íons cloreto pode formar complexos pouco 

solúveis e assim melhorar o comportamento frente ao pite (URGEN e ÇAKIR, 1991; 

ILEVBARE e BURSTEIN, 2003; SAREMI, DEHGHANIAN e SABET, 2006; 
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MAXIMOVITCH, et al., 1995; GUANNAN, et al., 2006; CANSEVER; URGEN E ÇAKIR, 

1999; ZHAO e ZUO, 2002; SAKASHITA e SATO, 1977; FUJIOKA, NISHIHARA e 

ARAMAKI, 1996). 

Urgen e Çakir (1991) compararam o comportamento do potencial de pite em 

função da temperatura (de 10 a 70º C) para o aço inoxidável AISI 316 (2,3% de 

molibdênio presente na liga) em solução neutra desaerada contendo 0,1 ou 0,5 M de 

íons cloreto e para o aço inoxidável AISI 304 na mesma solução, porém com a adição 

de 0,03 ou 0,05 M de íons molibdato. As curvas de polarização obtidas para os aços 

316 e 304 na ausência de íons molibdato não foram apresentadas no artigo, no entanto, 

os gráficos de Ep em função da temperatura mostraram que para ambos os aços o 

aumento da temperatura e da concentração de íons cloreto diminuiu os valores de Ep, 

porém para o aço 316 o potencial de pite, acima de 50o C, se comportou 

independentemente da temperatura, tornando-se constante. Enquanto que para o aço 

304 os valores de Ep somente diminuíram com o aumento da temperatura. No entanto, 

quando íons molibdato foram adicionados à solução, os valores de Ep do aço 304 se 

comportaram independentemente do aumento da temperatura acima de 43º C. O 

aumento da concentração de íons molibdato (de 0,01M a 0,05M) aumentou o grau de 

inibição dos pites para o aço 304. O aumento da temperatura potencializa a 

incorporação de íons molibdato na camada passiva, pois acelera as reações químicas 

de adsorção. Os resultados mostraram que o efeito do molibdênio na liga e dos íons 

molibdato em solução são similares na inibição do pite em função da temperatura. 

Ilevbare e Burstein (2003) estudaram a ação dos oxiânions cromato e molibdato 

na nucleação de pites metaestáveis sobre aços inoxidáveis 304 e 316 em solução ácida 

desaerada (pH = 1). O potencial aplicado nas medidas potenciostáticas foi de 0,2 V vs 

SCE, os resultados mostram que para ambos os aços a presença de 0,01 M dos 

inibidores foi fundamental para obtenção de um menor número de eventos de pites 

metaestáveis e para uma diminuição dos valores de densidade de corrente. As medidas 

de polarização anódica mostraram que na presença de 0,01 M de inibidor (cromato e 

molibdato) o potencial de pite aumentou para ambos os aços, resultando no aumento 

da extensão da região passiva. Houve uma queda dos valores de densidade de 

corrente na presença dos oxiânions. Os resultados obtidos com o cromato foram 
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superiores aos obtidos com molibdato, pois na presença do cromato o número de 

eventos de pites metaestáveis e densidade de corrente diminuíram e o intervalo de 

potenciais dos aços no estado passivo foi maior. Os inibidores molibdato e cromato 

atuam diminuindo a freqüência de todos os eventos de nucleação de pites, o que leva 

ao não aparecimento dos pites estáveis, ou seja, os inibidores acabam dificultando a 

transição de nucleação para a metaestabilidade dos pites. Esses resultados mostraram 

que o cromato e o molibdato retardam a nucleação e os eventos de pites metaestáveis 

e conseqüentemente, afetam os pites estáveis. 

Apesar de inibidores a base de cromo serem eficientes para inibir a corrosão por 

pite de ferro e suas ligas, pois retardam a nucleação dos pites com um expressivo 

aumento no potencial de pite, eles podem atuar como estimuladores do crescimento 

dos pites, uma vez que diminuem os valores de potenciais de repassivação. 

Zhao e Zuo (2002) estudaram o papel dos anions molibdato e dicromato no 

crescimento de pites em aço doce (Q235) em solução de NaHCO3 0,2 M contendo 0,01 

M de NaCl. Curvas de polarização anódica mostraram que o aumento da concentração 

de molibdato de sódio (de 0,005 para 0,01 M) deslocou os valores de potencial de pite 

(Ep) e potencial de repassivação (Erep) para mais positivos e diminuiu os valores de 

densidade de corrente passiva. As curvas mostraram ainda que com a mesma 

concentração de dicromato de sódio os resultados foram mais efetivos na inibição da 

nucleação dos pites do que os íons molibdato. Isso pode ser atribuído ao forte poder 

oxidante do dicromato, o que facilita a passivação da superfície. Entretanto, os valores 

de Erep obtidos com dicromato foram deslocados para valores mais negativos, 

indicando que a propagação dos pites não foi inibida pela adição de dicromato. 

Os inibidores agem alterando o pH, podendo ou não auxiliar no processo de 

repassivação dos pites presentes na superfície metálica depois de iniciada a quebra do 

filme passivo, e no bloqueio dos sítios ativos pela formação de compostos insolúveis 

nestes sítios. A adsorção tanto de íons agressivos quanto de inibidores ocorre 

preferencialmente nos sítios ativos (por exemplo, inclusões) da superfície do metal, pois 

esses sítios são mais reativos do que outras partes da superfície.  



59 
 

 

Assim, o aumento nos valores do pH dentro dos pite, podem levar à 

repassivacao dos mesmos, visto que para a manutenção do processo auto catalítico de 

crescimento dos pites é necessário um pH baixo (ácido). 

Zhao e Zuo (2002) verificaram o efeito da adição de íons molibdato e dicromato 

em uma solução simulada (solução desaerada) dentro do pite (pH = 3 e 2 M de NaCl) 

nos valores de pH. O aumento da concentração de íons molibdato de 0,005 para 0,01 

M aumentou o pH da solução e suprimiu o pite. Os íons molibdato são estáveis em 

soluções alcalinas (pH > 6), a redução (formação de compostos) destes íons depende 

fortemente do pH, a taxa de redução torna-se significativa abaixo de pH = 4. Quando 

uma solução alcalina contendo íons MoO4
2- é acidificada, os íons molibdato sofrem 

hidrolise ácida e polimerizam, íons paramolibdatos são formados: 

 

7  8    4  

 

Essa reação está completa em pH = 4,5, abaixo deste pH, nova condensação é 

formada: 

 

   4    2   

 

Na polimerização do íon molibdato, íons hidrogênio são consumidos, o que 

resulta no aumento do pH e a repassivação pode ser alcançada facilmente. Assim a 

adição ou a presença de íons molibdato em solução pode inibir o crescimento do pite 

pelo aumento do valor do pH no pite. A cor da solução simulada permaneceu verde 

clara depois da adição de íons molibdato (até 1000 µM). Analises colorimétrica não 

mostraram aumento na concentração de íons Fe3+. Isso significa que íons molibdato 

não são fortes agentes oxidantes como os cromatos e íons Fe2+ não podem ser 

oxidados a Fe3+ pelos íons molibdato (GUANNAN, et al., 2006; ZHAO e ZUO, 2002; 

URGEN e ÇAKIR, 1991; DELTOMBE, ZOUBOV, POURBAIX, 1966; COTTON, 

WILKINSON, 1978). 

 Já para o aumento da concentração de íons dicromato houve uma diminuição do 

pH e a cor da solução simulada mudou de verde clara para amarelo imediatamente 
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após a adição de íons dicromato (até 1000 µM). Análises colorimétricas mostraram um 

aumento linear da concentração de íons Fe3+. As reações de oxido-redução são 

sugeridas: 

 

 14  6 2  7   

 

6  6  6  

 

Depois disso, as reações de hidrólise de Cr3+ e Fe3+ podem acontecer 

simultaneamente, e a hidrólise do Cr3+ tem um papel mais importante na diminuição do 

pH. A reação global é: 

 

 6  17  2 3 6 3 10  

 

Das equações acima, acredita-se que o pH dentro do pite diminui quando a 

solução contêm íons dicromato e o crescimento do pite será acelerado (ZHAO e ZUO, 

2002). 

Deltombe, Zoubov e Pourbaix (1966), Urgen e Çakir (1991), Guannan, et al. 

(2006) e Cotton e Wilkinson (1978), afirmam que o molibdênio forma um grande número 

de complexos (complexos de molibdênio trivalente, tetravalente, pentavalente e 

hexavalente) e que sulfetos, cloretos e brometos de molibênio são pouco solúveis. Em 

soluções ácidas formam óxidos insoluveis: MoO2 (marrom) e MoO3 (amarelo). Na 

presença de soluções alcalinas, esses óxidos tem uma leve tendência em decompor a 

água liberando hidrogênio, dissolvendo-se no estado hexavalente como íons molibdato 

(MoO4
2-). 

Saremi, Dehghanian e Sabet (2006) estudaram os efeitos da concentração e de 

condições hidrodinâmicas na eficiência do molibdato como inibidor de corrosão de aço 

carbono em sistema de refrigeração simulado (solução desaerada) contendo 180 mg L-1 

de íons cloreto. Os resultados obtidos por curvas de polarização anódicas mostraram 

que o aumento da concentração de inibidor (de 0 a 300 mg L-1) diminuiu os valores de 

densidade de corrente anódica do aço e com uma concentração de 300 mg L-1 foi 
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observada a formação de uma camada protetora. As medidas de EIS realizadas com o 

eletrodo estático mostraram, nos diagramas de Nyquist, a presença de duas constantes 

de tempo bem definidas, sendo a primeira em alta freqüência relacionada à adsorção 

física de íons molibdato ou quimissorvido (na forma de molibdato de ferro) sobre a 

superfície do metal e a segunda, em baixa freqüência, relacionada com os processos 

da dupla camada elétrica. O aumento da concentração de íons molibdato aumentou o 

diâmetro do semicírculo, aumentando os valores de resistência de transferência de 

carga. Isso significa que os íons molibdato melhoraram a proteção da superfície contra 

o ataque dos íons agressivos. Para avaliar os efeitos hidrodinâmicos na eficiência 

contra a corrosão do molibdato, medidas de EIS variando a velocidade de rotação (0, 

500, 1000 e 1500 rpm) do eletrodo foram feitas. Os resultados obtidos foram similares 

aos obtidos com o aumento da concentração, ou seja, o aumento na velocidade de 

rotação aumentou a eficiência do inibidor, pois aumenta a chegada de íons molibdato à 

superfície do aço. 

Segundo Saremi, Dehghanian e Sabet, 2006 os íons molibdato podem se 

adsorver fisicamente na superfície do metal ou na camada de oxihidróxidos e agir como 

uma barreira à entrada de íons agressivos, mas também podem se adsorver 

quimicamente e auxiliar na produção de compostos químicos protetores como, por 

exemplo, molibdato de ferro (FeMoO4). O aumento da concentração de íons molibdato 

leva a formação de uma camada protetora com maior resistência de transferência de 

carga e mais baixa permeabilidade, aumentando a resistência à corrosão. A Figura 7 

abaixo apresenta o mecanismo de inibição dos íons molibdato. 

 
Figura 7 - Modelo proposto para visualizar o mecanismo de atuação do molibdato na inibição da 

corrosão em sistemas de refrigeração (SAREMI, DEHGHANIAN e SABET, 2006). 
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Os íons molibdato podem também inibir a corrosão localizada através da 

mudança no caráter seletivo da camada de óxido formada sobre a superfície do metal. 

Quando um metal corrói em solução aquosa, o metal é freqüentemente recoberto por 

um precipitado de produtos de corrosão (hidróxidos ou oxihidróxidos do metal) que age 

como um eletrólito tipo gel em contato com o metal ou com a camada passiva que 

cobre a superfície do metal. Uma vez que o filme de precipitado exibe na maioria dos 

casos a característica de íon seletividade, o comportamento da corrosão de metais será 

afetado pelo transporte de íons seletivos do centro da solução para a superfície do 

metal ou vice-versa. O transporte de íons seletivos resulta no aumento do potencial de 

difusão através do filme de precipitado, o que afetará a corrosão do metal. Os 

precipitados de molibdato, cromato e tungstato apresentam cátion seletividade em 

soluções monovalentes (por exemplo, NaCl, KCl), portanto é esperado que a ânion 

seletividade da camada de oxihidróxidos do filme sobre os metais será mudada para 

cátion seletividade devido a adsorção de íons MoO4
2- e WO4

2-, os quais são ânions que 

geralmente são usados como inibidores de corrosão (SAKASHITA e SATO, 1977). 

Sakashita e Sato (1977) estudaram os potenciais de difusão (calculados a partir 

do transporte dos íons através do filme precipitado) de membranas por meio de três 

tipos de membranas: oxihidróxido férrico, molibdato férrico e oxihidróxido férrico com 

íons molibdato adsorvido. Os potenciais foram medidos em soluções contendo 0,01 e 

0,1 M de NaCl. O potencial da membrana de oxihidróxido férrico diminuiu com o 

aumento da concentração de NaCl, isso significa que a membrana é ânion seletiva, já 

para as membranas contendo íons molibdato adsorvidos e a de molibdato férrico, o 

potencial das membranas aumentaram caracterizando-as como cátion seletivas. Metais, 

exceto metais alcalinos, formam compostos de molibdato insolúveis e estáveis, pois a 

energia de formação é muito mais negativa do que a dos cloretos ou hidróxidos. Assim, 

é esperada uma forte força de ligação entre os íons fixos no filme (compostos de ferro) 

e os íons molibdato. Devido à forte força de ligação dos íons molibdato é que a 

membrana de oxihidróxidos de ferro adsorvida com íons molibdato exibe um 

comportamento de seletividade de cátions em soluções de cloreto contendo cátions 
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monovalentes. A Figura 8 apresenta o modelo de cátion seletividade da membrana de 

oxihidróxido férrico com íons molibdato adsorvidos. 

 
Figura 8 - Modelos para grupos fixos de íons molibdato adsorvidos na membrana de precipitados de 

oxihidróxidos férrico em soluções de cloreto de cátions monovalentes (SAKASHITA e SATO, 
1977). 

 
Quando a membrana é cátion seletiva, a reação de corrosão é geralmente inibida, 

porque o pH local básico é controlado pelo equilíbrio de dissolução dos oxihidróxidos de 

ferro. Quando o pH local é diminuído, junto com um fluxo de íons cloreto, devido as 

imperfeições da cátion seletividade, o potencial de difusão (apresentado na Figura 9), o 

qual é negativo neste caso, compensará a corrosão acelerando os efeitos causados 

pela diminuição local do pH. Na presença de íons molibdato ocorrerá a adsorção de 

íons molibdato sobre o oxidróxido férrico ou a formação de molibdatos, fazendo com 

que o filme seja permeável para os cátions monovalentes, especialmente para íons H+, 

mas não permeável para íons multivalentes, Fe2+ e Fe3+. Entretanto, na presença de 

cátions multivalentes no seio da solução esse efeito protetor será reduzido pela 

adsorção dos cátions multivalentes, os quais mudarão a cátion seletividade do 

precipitado contendo molibdato para ânion seletividade (SAKASHITA e SATO, 1977). 
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Figura 9 - Representação esquemática da reação de corrosão do ferro debaixo do filme de precipitado 

por meio do qual ocorre fluxo de íons (SAKASHITA e SATO, 1977). 
 

Portanto, os possíveis efeitos inibidores dos íons molibdato (que podem ser 

obtidos do molibdênio presente na liga) na corrosão localizada podem ser sumarizados 

em: 

- adsorção competitiva; 

- formação de molibdatos insolúveis; 

- mudanças no caráter íons seletivo do filme; 

- consumo de íons H+ pelas reações de polimerização; 

- formação de espécies insolúveis devido à redução eletroquímica dos molibdatos. 

 

2.1.7.2. Íons tungstato como inibidores de corrosão 
 

Similarmente ao molibdato, o tungstato foi proposto como inibidor de corrosão 

para aço carbono e aços inoxidáveis em uma variedade de ambientes corrosivos. 

Estudos dos ânions tungstato mostram que eles também se adsorvem na superfície do 

aço inoxidável, melhorando a resistência à corrosão, sendo promissores devido à 

eficiência e baixa toxicidade comparada à de cromato (ALENTEJANO e AOKI, 2004; 

AZAMBUJA, MARTINI e MULLER, 2003; GUANNAN, et al., 2006). 

O modo de ação do oxiânion tungstato é semelhante ao do molibdato descrito 

anteriormente. O tungstênio pode formar um grande número de complexos trivalentes, 

tetravalentes, pentavalentes e hexavalentes. E também em soluções levemente ácidas 

formam óxidos insolúveis, entre eles, WO2 (marrom), W2O5 (azul) e WO3 (amarelo). Na 
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presença de soluções alcalinas, têm uma leve tendência em decompor a água 

liberando hidrogênio, dissolvendo-se no estado hexavalente como íons tungstato 

(WO4
2-). Na presença de soluções ácidas não complexantes, tende a se tornar 

recoberto com dióxido WO2 (AZAMBUJA, MARTINI e MULLER, 2003; GUANNAN, et al., 

2006; AMEER, FEKRY e HEAKAL, 2004; COTTON e WILKINSON, 1978). 

O ânion tungstato apresenta propriedades similares as de soluções tampão, 

consumindo íons H+ produzidos na hidrólise de cátions metálicos, suprimindo a 

acidificação local. Além disso, varias espécies poliméricas de tungstato são formadas 

com os cátions metálicos, as quais podem ser adsorvidas na superfície do metal 

reparando os defeitos e os pites, produzindo um filme passivo estável. As reações 

abaixo mostram o consumo de íons H+ (produzidos na hidrólise dos cátions metálicos) e 

a formação de espécies poliméricas (AZAMBUJA, MARTINI e MULLER, 2003). 

 

   

 

  2     

 

O comportamento do aço inoxidável AISI 304 frente à corrosão em soluções 

aquosas de tungstato de sódio (de 0,01 a 0,1 M) com e sem a adição de NaCl (0,01; 

0,05 e 0,10 M) foi investigada por Azambuja et al. (2003). Medidas de impedância 

eletroquímica e potencial de circuito aberto mostraram que a ação inibidora do 

tungstato é consideravelmente favorecida em tempos de imersão prolongados. Os 

diagramas de EIS para o aço 304 mostraram a presença de dois loopings capacitivos, 

um em alta e média freqüência, relacionado com o processo de adsorção de espécies 

na superfície do eletrodo, e o segundo em baixa freqüência relacionado a um processo 

difusional, o qual diminui em tempos de exposição prolongado. Os voltamogramas 

cíclicos realizados com eletrodo estático e em movimento mostraram que o aumento da 

velocidade de rotação (1000 rpm) do eletrodo aumenta a resistência à corrosão do aço, 

pois os valores de densidade de corrente anódica foram menores. O aumento da 

velocidade de rotação do eletrodo aumenta o transporte de massa resultando em uma 

maior adsorção de espécies inibidoras sobre a superfície. Ao se adsorverem, os ânions 
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tungstato melhoram as propriedade do filme passivo e conseqüentemente a resistência 

à corrosão do aço. Outro fator relacionado com o aumento da rotação do eletrodo é o 

maior transporte de solução de cloreto acidificada de dentro do pite para o eletrólito, 

renovando a solução dentro do pite, desfavorecendo a sua propagação e favorecendo a 

repassivação do mesmo. 

 
2.1.7.3. Comparação entre a ação inibidora dos íons molibdato e tungstato para 

aços inoxidáveis  
 

Os oxiânions molibdato e tungstato são inibidores de corrosão bastante 

eficientes na inibição da corrosão localizada de aços e suas ligas em meios contendo 

íons cloreto. 

Alentejano e Aoki (2004) estudaram a eficiência dos oxiânions molibdato e 

tungstato como inibidores de corrosão por pite para o aço inoxidável 304 em água pura 

desoxigenada típica de circuitos de reatores nucleares para a produção de vapor de 

água, na presença e na ausência 200 ppm de íons cloreto. Curvas de polarização 

potenciodinâmica cíclicas para o eletrodo estático do aço 304 mostraram que a adição 

dos oxiânions (10-4 e 10-3 M de íons) melhorou a qualidade da camada passiva em 

água pura à temperatura ambiente e a 90º C. Na presença de íons cloreto e com o 

aumento da temperatura, os valores de Ep foram deslocado para valores mais 

negativos, contudo a adição dos inibidores deslocaram o potencial para valores mais 

positivos. As curvas mostraram ainda que os resultados obtidos com o molibdato foram 

superiores aos obtidos com o tungstato e que o melhor resultado foi encontrado com a 

maior concentração estudada de íons molibdato (10-3 M). Curvas de polarização cíclica 

obtidas para o aço 304 em solução contendo 200 ppm de íons cloreto, usando RDE em 

uma rotação de 1000 rpm e com o eletrodo estático, mostraram que os valores de Ep 

foram deslocados para valores mais positivos com a utilização do RDE. O movimento 

do eletrodo permite uma renovação nas condições da superfície, evitando ou 

retardando a iniciação e o crescimento de pites. Imagens por microscopia óptica para o 

aço 304 após as curvas de polarização potenciodinâmica anódica em solução contendo 

200 ppm de íons cloreto em 90o C mostraram um grande numero de pites na ausência 
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dos oxiânions. Um número menor de pites maiores na presença de íons tungstato e 

poucos e menores na presença do molibdato. Quando uma solução é resistente ao pite, 

se ocorrer a quebra do filme passivo e a geração de pites, esta solução favorecerá a 

manutenção dos pites, dificultando a sua repassivação. 

O efeito inibidor do molibdato e do tungstato na corrosão de aço carbono 

laminado a frio em solução diluída de ácido clorídrico foi investigado por Guannan, et al. 

(2006). Os ensaios gravimétricos de perda de massa mostraram que a adição dos 

inibidores inibiu a corrosão do aço. Os valores de eficiência de inibição aumentaram 

com o aumento da concentração dos oxiânions. A máxima eficiência de inibição (97%) 

foi obtida com o molibdato num intervalo de concentração de 80 mg L-1 a 300 mg L-1 em 

0,2 M de HCl em 35º C, no entanto, aumentando a concentração de HCl para 0,4 M foi 

necessário pelo menos 200 mg L-1 de íons molibdato para se obter a mesma eficiência. 

Os testes mostraram que para uma baixa concentração de inibidor (abaixo de 50 mg L-1) 

os íons tungstato forneceram maior proteção ao aço quando comparado ao molibdato, 

porém acima deste valor de concentração os melhores resultados foram obtidos com o 

molibdato. 

A maior eficiência do tungstato em baixas concentrações se deve a formação de 

algumas espécies como apresentado nas reações abaixo: 

 

       

 

       

 

2  6 12   7  

 

7  6    3  

 

Esses poliânions são facilmente adsorvidos na superfície do aço. O tungstato 

também pode reagir com o Fe2+ e produzir o precipitado de FeWO4 que recobrirá a 

superfície do aço. Por outro lado, o molibdato condensa em uma série de 

polimolibdatos: 



68 
 

 

 

7  8    4   

 

8  20   7  4  

 

Esses íons são mais difíceis de serem formados em soluções com baixa 

concentração de inibidor, uma vez que são necessários muitos íons para se obter os 

polimolibdatos. No entanto, quando a concentração de inibidor é alta, o molibdato tem 

um papel mais efetivo na inibição da corrosão. Primeiramente, os ions molibdato podem 

reagir com o Fe2+ para formar um filme protetor de FeMoO4. Ao mesmo tempo, podem 

reagir com íons cloreto presentes na solução: 

 

 4  2   2  

 

Dessa maneira, à resistência a corrosão é bastante fortalecida. 

Pelas curvas de polarização anódica e catódica foi observado que tanto o 

tungstato quanto o molibdato atuam melhorando a resistência à corrosão do aço. O 

aumento da concentração dos inibidores diminuiu consideravelmente a taxa de 

corrosão, pois na presença dos mesmos as curvas catódicas foram polarizadas e 

deslocadas para valores de potenciais mais negativos e as curvas anódicas foram para 

valores mais positivos. 

Fujioka, Nishihara e Aramaki (1996) estudaram a inibição da quebra do filme 

passivo e a repassivação do pite em eletrodo de ferro em solução tampão de borato 

contendo 0,05 M íons cloreto com ânions oxidantes (molibdato, cromato, tungstato, 

entre outros). As curvas de polarização anódica mostraram que o molibdato deslocou 

acentuadamente o Ep para um valor mais positivo com uma concentração de 1x10-2 M. 

Os inibidores oxidantes são efetivos na supressão da nucleação dos pites, porque eles 

formam filmes na superfície do ferro durante a polarização anódica pela oxidação da 

superfície ou a reação com oxigênio dissolvido, defeitos ou poros na superfície passiva 

podem ser reparados com depósitos de óxido ou hidróxido férrico contendo os agentes 

oxidantes, produtos reduzidos ou íons borato. As medidas mostraram ainda que o 
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molibdato e o tungstato são inibidores efetivos tanto na nucleação quanto na 

propagação dos pites sobre a superfície de ferro passiva na presença do cloreto, pois 

tanto o Ep quanto o Erep foram deslocados para valores de potenciais mais positivos. 

Por outro lado, o cromato foi somente efetivo (mais do que o molibdato e o tungstato) 

na nucleação dos pites, pois houve um aumento no Ep, mas uma diminuição no Erep. 

Admitindo que nenhum novo pite é gerado na superfície e que os pites existentes 

se propagam ou são inibidos no intervalo de potencial entre o Ep e o Erep, a diferença 

entre os dois pode ser associada com a magnitude da dissolução dentro dos pites. 

Na região de potenciais entre Eoc e o Ep, os inibidores cessaram a nucleação 

dos pites pelo reparo dos defeitos ou poros do filme passivo com depósitos de 

compostos férricos ou inibidores adsorvidos. Uma vez quebrado o filme, a corrosão por 

pite se inicia no Ep, uma dissolução drástica do ferro ocorre em uma solução ácida 

concentrada em cloreto dentro do pite sob a influência de um alto sobrepotencial e o 

pite cresce rapidamente. 

Fujioka, Nishihara e Aramaki (1996) simularam uma solução dentro do pite sendo: 

solução desaerada de NaCl 2M em pH = 3 e estudou a habilidade de inibição da 

propagação do pite pelos inibidores oxidantes (molibdato e tungstato) sobre o eletrodo 

de ferro. As imagens de SEM e as varreduras de linha por EDS, obtidas no Erep, dos 

componentes para uma superfície passivada em solução tampão contendo íons cloreto 

e molibdato mostraram que o pite foi reparado com depósitos de óxidos férrico e 

pequenas quantidades de compostos de molibdênio. O efeito benéfico do molibdato na 

propagação do pite de aço inoxidável em solução contendo cloreto depende das 

condições de favorecimento das reações de redução e precipitação dos produtos de 

redução do molibdato. A inibição da nucleação e da propagação do pite é devida a 

presença do molibdato nos defeitos da camada passiva e dentro dos pites, e a 

formação de um filme passivo estável para reparar os defeitos e os pites. 

As medidas de polarização anódica mostraram que a presença dos ions 

tungstato deslocou para valores mais positivos os potenciais de Ep e o Erep e suprimiu 

consideravelmente a propagação do pite. Esse inibidor forma um filme protetor na 

superfície de ferro exposta à solução de inibidor em potenciais anódicos altos. A 

imagem obtida por SEM e o mapa por EDS dos elementos Fe, Cl e W obtido na 
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varredura em linhas de superfície revelaram um acúmulo de íons cloreto e de 

tungstênio nos defeitos. Esse acúmulo de inibidor WO4
2- inibiu o processo anódico de 

corrosão do ferro na solução de NaCl 2 M em pH = 3. Os espectros de raios X 

revelaram que o filme passivo continha pequenas quantidades de WO4
2- na parte 

exterior do filme e produtos de redução (WO2) dentro do filme. 

 

2.1.8. Técnicas eletroquímicas 
 
2.1.8.1. Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) 
 

A técnica de EIS vem se tornando um método importante de caracterização de 

revestimentos inorgânicos de todos os tipos. EIS usa sinais periódicos pequenos para 

perturbar a superfície do eletrodo e medir a resposta eletroquímica, que pode ser 

analisada para fornecer as informações sobre os mecanismos da corrosão e da cinética 

de corrosão. Em experimentos de corrosão, é comum aplicar um sinal de potencial 

senoidal de 10 a 50 mV para uma interface de eletrodo corroendo e medir o sinal de 

corrente resultante na mesma freqüência de excitação. Os sinais de potencial e 

corrente são relatados pela impedância de uma forma análoga à lei de Ohm: 
 

  

 
O termo  é conhecido como impedância complexa e informa a relação entre 

a amplitude dos sinais de potencial e corrente tanto quanto o deslocamento de fase 

entre eles. A medida é espectroscópica, porque a impedância é medida no domínio de 

freqüência (KELLY, et al., 2002). 

As medidas de EIS em superfícies corroendo são geralmente feitas usando uma 

configuração de célula com dois ou três eletrodos. Um potenciostato é usado para 

controlar o potencial entre o eletrodo de trabalho e o de referência e mede o fluxo de 

corrente entre o eletrodo auxiliar e o de trabalho. Um gerador de freqüência é usado 

para aplicar o sinal de excitação periódico e um analisador de freqüência para medir a 

impedância complexa. A resposta do eletrodo é recebida pelo detector de resposta em 
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freqüência que encaminha os dados ao microcomputador para processamento (KELLY, 

et al., 2002). 

Os dados de EIS são apresentados graficamente em diagramas de plano 

complexo (diagramas de Nyquist) e diagramas de Bode, como mostrado na Figura 10. 

Em diagramas de plano complexo, a impedância complexa em cada freqüência é 

localizada de acordo com suas componentes real e imaginária. Em cada freqüência, a 

magnitude da impedância complexa é igual ao comprimento do vetor apontado a partir 

do ponto de origem do diagrama. O ângulo de fase é definido como o ângulo entre o 

vetor da magnitude da impedância com o eixo real. Respostas capacitivas, por exemplo, 

quando se tem um revestimento barreira intacto, são representadas por retas inclinadas 

a partir do eixo imaginário. Os processos de transferência de carga, como ocorre com 

os pites, são representados geralmente como arcos semicirculares completos no plano 

complexo em baixas frequências (KELLY, et al., 2002).  

Nos diagramas de Bode, o log da magnitude da impedância e o ângulo de fase 

são plotados versus o log da freqüência aplicada. Respostas capacitivas, são 

caracterizadas por regiões da curva com inclinações de aproximadamente -1 no 

diagrama de Bode módulo de Z e com ângulos de fase próximos de -90º. Processos de 

transferência de carga têm forma sigmoidal nos diagramas de Bode módulo de Z. As 

regiões de altas e baixas freqüências são separadas por uma região de freqüências 

intermediarias, onde a resposta capacitiva do eletrodo é predominante. Em regiões de 

baixa freqüência os processos difusionais tendem a dominar as respostas de 

impedância (KELLY, et al., 2002). 

As informações obtidas por essas representações (planos complexo ou diagrama 

de Nyquist e diagramas de Bode) são complementares e ambas devem ser 

empregadas em conjunto na análise dos dados de impedância. 
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(A) 

 

 
(B) 

 
Figura 10 – Representações gráficas de dados de EIS comuns em estudos de corrosão. (A) Diagramas 

de plano complexo (Nyquist). (B) Diagramas de Bode módulo de impedância e de Bode 
ângulo de fase (KELLY, et al., 2002).  

 
2.1.8.2. Polarização cíclica (PC) 
 

Esta técnica mede as tendências de ocorrência de pites de um dado sistema 

metal-solução. Em experimentos de corrosão por pites, a varredura de potencial se 
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inicia no potencial de circuito aberto (Eoc) e continua na direção positiva (anódica) até 

que ocorra um grande aumento acentuado nos valores de densidade de corrente. O 

potencial no qual ocorre esse aumento é definido como potencial de pite (Ep), como 

mostrado na Figura 11. Quando a varredura alcança um valor de densidade de 

corrente programado pelo usuário, ela reverte e começa em uma direção negativa 

(catódica). O limite de corrente utilizado é geralmente 1 mA cm-2. Quando há formação 

de pites na varredura direta, a varredura reversa formará um loop com histerese (região 

de crescimento de pites). O potencial onde o loop intercepta a varredura direta é 

definido como potencial de proteção ou de repassivação (Erep), como mostrado na 

Figura 11. Se o loop não intercepta, o Erep pode ser estimado, extrapolando a 

varredura reversa para o zero de densidade de corrente. O potencial final da varredura 

deve ser negativo em relação ao Erep. Este valor de potencial deve ser determinado 

por uma varredura preliminar. Os dados são representados graficamente em diagramas 

de potencial aplicado em função do logaritmo da corrente medida (PRINCETON 

APPLIED RESEARCH, 2007).  

Se o Ep e Erep forem os mesmos valores, o metal terá pouca tendência ao pite. 

Se o Erep for mais positivo (anódico) do que o Ep, o metal não terá tendência ao pite. 

Se o Erep for mais negativo, o pite ocorrerá (PRINCETON APPLIED RESEARCH, 

2007). 

Geralmente, na varredura reversa ocorrem valores de densidade de corrente 

mais altos do que na varredura direta. O tamanho da histerese é um indicativo da 

tendência ao pite, loop maiores indicam que mais facilmente ocorrerão os pites 

(PRINCETON APPLIED RESEARCH, 2007). 

Experimentos de PC podem ser usados para predizer se ocorrerá ou não a 

corrosão por pites. Em geral, abaixo do Erep não ocorre corrosão por pites e acima do 

Ep certamente ocorrerá. Em potenciais entre Ep e o Erep, os pites se propagarão, 

porém, novos pites não aparecerão. Assim, para reprodutibilidade dos estudos de 

corrosão por pites, deve-se tomar cuidado para evitar a utilização de amostras com 

buracos (ou pites remanescentes) ou com áreas protegidas (PRINCETON APPLIED 

RESEARCH, 2007). 
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Figura 11 – Curva real de polarização cíclica com ocorrência de pites.  

 

A Figura 12 apresenta figuras esquemáticas das curvas de polarização cíclica. 

Se os valores de densidade de corrente na varredura inversa forem maiores do que os 

da varredura linear direta, então o material está susceptível ao pite (Figura 12A). 

Entretanto, se os valores de corrente na varredura inversa forem menores, o metal não 

estará susceptível ao pite (Figura 12B). 
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(A)                 (B) 

 
Figura 12 - Diagramas de Evans das curvas de polarização cíclica (A) com região de crescimento de 

pites e (B) sem região de crescimento de pites (CORROSÃO POR PITES, 2007). 
 

2.1.8.3. Ensaios potenciostáticos - medidas cronoamperométricas (KELLY, et al., 

2002, TECHNIQUES, 2007). 

  

Consiste na aplicação de um potencial constante no eletrodo de trabalho e a corrente é 

monitorada em função do tempo. A aplicação do potencial pode ser feita logo após a 

imersão da amostra na solução de trabalho ou a partir do potencial de circuito aberto 

estabilizado. 

 O valor de corrente de resposta é elevado no início do monitoramento (transiente) 

até que se estabiliza após certo tempo decorrido. Se o valor estabilizado de corrente se 

mantém por longos períodos é indício de que o metal ou liga está passivo. Se o valor 

estabilizado sofre aumento contínuo a partir de um certo tempo, é indicio de nucleação 

de pites estáveis. Se a corrente apresenta flutuação no seu valor é sinal de nucleação 

de pites instáveis que se formam e se repassivam em seguida. Dessa forma, é uma 

técnica muito sensível na determinação do estado passivo ou de corrosão por pites 

para os metais e ligas em presença de íons cloreto ou outros ânions desapassivantes, 

que quebram localmente a película passiva presente na superfície metálica.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 
3.1. Características dos aços inoxidáveis 304L e 347 
 

Os aços inoxidáveis 304L e 347 são aços inoxidáveis austeníticos e foram 

adquiridos de lotes comerciais e obedecem às especificações seguintes: 

 
Tabela 1: Análise química do lote do aço inoxidável 304L utilizado (fonte: ACESITA).  
 

Elemento de liga Composição (% em massa) 

Carbono (C) 0,030 

Cromo (Cr) 18,500 

Níquel (Ni) 9,120 

Enxofre (S) 0,027 

Molibdênio (Mo) 0,31 

Manganês (Mn)  2,000 

Silício (Si) 0,480 

Fósforo (P) 0,037 

Ferro (Fe) Balanço 
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Tabela 2: Especificações do aço inoxidável 347 (TEBECHERANI, 2007). 
 

Elemento de liga Composição (% em massa) 

Carbono (C) máx. 0,08 

Cromo (Cr)  17,00 – 19,00 

Níquel (Ni) 9,00 – 13,00 

Enxofre (S) máx. 0,03 

Manganês (Mn) máx.  2,00 

Silício (Si) máx. 1,00 

Fósforo (P) máx. 0,045 

Nióbio (Nb) + Tântalo (Ta) >= 10 x C 

Ferro (Fe) Balanço  

 

Os aços inoxidáveis 347 e 304L foram adquiridos em forma de tarugos de 

diâmetro de 14 e 10 mm, respectivamente. Estes aços possuem diferentes 

características mecânicas, entre elas estão a dureza, sendo maior para o aço 347 

(dureza Rock well B igual a B85) que para o aço 304L (dureza Rock well B igual a B79). 

Isso ocorre em decorrência da presença de precipitados intermetálicos ricos me nióbio 

no aço 347. A letra B representa a escala no ensaio de dureza Rockwell B, os valores 

de dureza Rock well só podem ser comparados se estiverem na mesma escala, onde o 

maior valor da medida Rockwell indica a maior dureza do material (TEBECHERANI, 2007). 

 
3.2. Características do eletrólito  
 

O eletrólito utilizado foi de água de qualidade Milli-Q (Millipore) (18 MΩ cm-1) com 

a adição de íons cloreto (0, 50, 100, 200, 300 e 500 ppm), desoxigenada com 

borbulhamento de N2 por 30 minutos. O fluxo de gás era mantido sobre a superfície 

durante os experimentos. Como fonte de íons cloreto foi utilizado o sal cloreto de 

sódio.(NaCl) grau P.A. Todos os experimentos foram conduzidos à temperatura 

ambiente (25 ± 2 °C). 
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3.3. Purificação do gás nitrogênio utilizado na desaeração do eletrólito  
 

 O gás nitrogênio era borbulhado num frasco lavador contendo uma solução de 

metavanadato de amônio em ácido clorídrico concentrado, em contato com amálgama 

de zinco e mercúrio. Essa solução absorve o oxigênio que porventura esteja 

contaminando o gás. Em seguida o gás passava por outro frasco lavador contendo 

água pura. 

 A solução de metavanadato de amônio foi preparada dissolvendo 4g de 

metavanadato de amônio em 50 ml de ácido clorídrico concentrado a quente. Após 

esfriar (para que se alcance a temperatura ambiente), água deionizada foi adicionada 

até completar 500 ml de solução. 

 

3.4. Características dos inibidores de corrosão  
 

 Os oxiânions usados como inibidores de corrosão foram o molibdato de sódio 

dihidratado (Na2MoO4.2H2O), reagente P.A., e o tungstato de sódio dihidratado 

(Na2WO4.2H2O), reagente P.A. 

Os oxiânions foram adicionados em quantidades necessárias para se obterem 

soluções 10-4, 10-3 e 10-2 M de íons molibdato e tungstato. 

 

3.5. Célula eletroquímica e eletrodos 
 

 Para realização dos experimentos utilizou-se uma célula de três eletrodos, porém 

com uma configuração diferente, composta por: 

- eletrodo de trabalho: aços inoxidáveis 347 ou 304L utilizando o sistema de eletrodo de 

disco rotativo (RDE), EG&G Princeton Applied Reserch model 636-Ring Disk Electrode 

System, empregando uma velocidade de rotação constante de 1200 rpm. As amostras 

foram cortadas de uma haste de aço inoxidável comercial 304L e montados no porta 

eletrodo do RDE, com uma área exposta ao eletrólito de 0,34 cm2. O mesmo 

procedimento foi feito para obter as amostras para o RDE com o aço inoxidável 347. As 

amostras foram desbastadas com lixas de alumina com granulometrias decrescentes 
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320, 400 e 600 e lavados com água deionizada, etanol e acetona e secos em corrente 

de ar quente. Para os ensaios cronoamperométricos e de caracterização microestrutural 

as amostras foram após lixamento, polidas com pasta de diamante de 3 μm e de 1 μm, 

respectivamente. 

- eletrodo de referência: como eletrodo de referência foi utilizado um eletrodo comercial 

de Hg|Hg2SO4|K2SO4(sat) (+615 mV vs EPH, eletrodo padrão de hidrogênio), que para 

minimizar os efeitos de queda ôhmica, foi colocado dentro de um capilar de Luggin-

Haber com solução saturada de sulfato de potássio.  

- eletrodo auxiliar: como eletrodo auxiliar foi utilizado uma rede de platina (com 

dimensões: 5 cm x 3 cm).  

- quarto eletrodo: um fio de platina acoplado a um capacitor de 0,1 μF foi utilizado como 

quarto eletrodo para minimizar os ruídos em altas freqüências nas medidas de EIS. O 

quarto eletrodo estava em curto circuito com o eletrodo de referência (ver Figura 13C).  

A célula e seus componentes eram lavados várias vezes com água deionizada e 

em ácido clorídrico concentrado (quando produtos de óxidos de ferro ficavam aderidos 

na célula eletroquímica), em seguida lavados em água deionizada, acetona e água 

tratada em sistema de troca iônica - Milli-Q. Tal procedimento era feito antes da 

montagem da célula eletroquímica e os componentes da célula eram acondicionados 

na solução de trabalho. 

 

3.6. Sistema eletroquímico 
 

 A Figura 13 apresenta o sistema eletroquímico utilizado para a aquisição dos 

dados experimentais. A célula eletroquímica (Figura 13B), juntamente com o eletrodo 

rotatório foram colocados dentro de uma Gaiola de Faraday (Figura 13D), isso para 

diminuir a influência de sinais externos. Os equipamentos de aquisição dos dados 

eletroquímicos experimentais foram: potenciostato-galvanostato EG&G/PAR, modelo 

283 controlado pelo programa software Power Suíte e potenciostato-galvanostato 

EG&G/PAR, modelo 283 acoplado a um analisador de freqüência Solartron modelo 

1255B, controlado pelo programa hardware, Zplot. Estes equipamentos foram ligados a 
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solução de ácido oxálico 10 % a temperatura ambiente (T = 25 ± 2º C), por 60 

segundos, aplicando 6 V, seguindo recomendação da American Society of Metals, 

usando o eletrodo de trabalho como anodo e como catodo uma placa de grande área 

exposta de aço inoxidável 304 (ASM Handbook, 1985). Para aplicação do potencial foi 

utilizado uma fonte Instrutherm DC POWER SUPPLY FA-3050.  

 

3.8. Ensaios eletroquímicos 
 

Medidas de potencial de circuito aberto e obtenção de curvas de polarização  

 

Os experimentos de monitoramento de potencial de circuito aberto (Eoc) foram 

realizados por 120 minutos em água desoxigenada contendo íons Cl- (como citado 

anteriormente) na presença ou não de inibidor de corrosão, em temperatura ambiente. 

As curvas de polarização cíclica (PC) foram obtidas após 3 horas de imersão, sendo a 

velocidade de varredura (vv) = 1 mV s-1, e o intervalo de potenciais varridos foi de –0,1 

V / Eoc < η < +0,4 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat) ou até atingir um valor de densidade de 

corrente anódica de 10-4 A cm-2, retornando à 0,0 V / Eoc para o aço inoxidável 347, e o 

intervalo de –0,1 V / Eoc < η < +0,6 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat) ou até atingir um valor de 

densidade de corrente igual a 10-4 A cm-2, retornando à 0,0 V / Eoc para o aço 

inoxidável 304L.  

 

Medidas de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica  

 

As medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) foram 

realizadas no potencial de circuito aberto estabilizado. O intervalo de freqüências foi de 

50 kHz a 5 mHz com amplitude de pertubação do potencial de 30 mV rms e 10 medidas 

realizadas por década logarítmica de freqüência em um potenciostato-galvanostato 

EG&G/PAR, modelo 283 acoplado a um analisador de freqüência Solartron modelo 

1255B, controlado pelo programa hardware, Zplot. 

Em estudos de corrosão com a técnica de EIS geralmente é utilizado uma 

amplitude de perturbação de potencial de 10 mV rms, no entanto, neste trabalho, onde 
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a Rs (resistência do eletrólito) é muito alta e difere entre as soluções, foi usada uma 

amplitude maior (30 mV rms). A utilização de maior amplitude fornece melhor resposta 

eletroquímica do sistema, desde que essa perturbação não altere as condições 

superficiais do eletrodo e a linearidade da resposta. A Figura 14 apresenta os dados 

experimentais, representados graficamente por diagramas de EIS, obtidos para o aço 

inoxidável 304L em soluções com diferentes Rs. As curvas mostram que não houve 

alterações nas respostas do eletrodo para as diferentes amplitudes de perturbação, 

permitindo a boa qualidade na resposta com 30 rms. 
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Figura 14 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 304L com valores de 

perturbação de 10 rms e 30 rms (A) gráfico de Nyquist, (B) diagramas de Bode: log|Z| e 
ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de imersão em água desoxigenada contendo 
íons Cl- na presença e ausência de íons tungstato. 
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Medidas Cronoamperométricas (ensaios potenciostáticos)  

 

Os ensaios cronoamperométricos para os aços inoxidáveis 347 e 304L polidos 

foram realizados após três horas de imersão do eletrodo de trabalho em água 

desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- com e sem a adição de 10-2 M de íons 

inibidor (molibdato ou tungstato) aplicando -0,29 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat) (região passiva) 

ou 0,0 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat) (acima do potencial de quebra do filme passivo ou de pite) 

durante 2 horas. Os valores de potenciais aplicados foram definidos a partir da curva de 

polarização cíclica obtida previamente para cada aço inoxidável em água desoxigenada 

contendo 300 ppm de íons cloreto. 

 

 
3.9. Caracterização da superfície por SEM e EDS 
 

As micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura (SEM) foram 

obtidas a partir de elétrons retroespalhados (BEI) ou elétrons secundários (SE) em um 

equipamento Philips XL-30 acoplado a um espectrômetro de energia dispersiva de raios 

X (EDS), utilizando a voltagem do feixe de 20 keV e correntes de 53 μA e 150 μA. 

 

3.10. Caracterização da superfície por microscopia óptica (MO) 
 

 As imagens de microscopia óptica (MO) foram obtidas por um microscópio óptico 

metalográfico de luz refletida, da marca Olympus modelo BX-60M com provido de 

sistema de aquisição de fotos digitalizadas utilizando o software HLImage++ 97. 
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regiões claras e regiões mais escuras indicam regiões ricas em elementos de número 

atômico baixo. Sobre os diferentes precipitados que aparecem na Figura 16A, foram 

obtidos espectros de EDS (Figura 16B), onde em (1) tem-se a matriz, composta de Fe, 

Cr, Ni, Si, entre outros, (2 e 3) precipitados claros ricos em Nb – maior número atômico 

e (4 e 5) inclusões ricas em S e Mn – menor número atômico. Isso mostra que o aço 

347, além de apresentar precipitados ricos em nióbio, Nb, também apresenta inclusões 

de sulfeto de manganês e na Figura 16C aparecem outros precipitados ou incrustações 

(1, 2 e 3) ricos em oxigênio e alumínio (vide espectros 1, 2 e 3 dos precipitados na 

Figura 16D), provavelmente presentes na liga ou que talvez tenham sido incrustados 

durante o processo de lixamento com lixas de óxido de alumínio (Al2O3). O precipitado 4 

da Figura 16C é rico em nióbio como mostra o espectro na Figura 16D. 
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Os espectros de EDS dos precipitados mostrados na Figura 18A são 

apresentados na Figura 18B e também indicam a presença de incrustações 

principalmente de óxidos de alumínio, que possivelmente vêm do processo de 

tratamento superficial onde foram utilizadas lixas com abrasivo a base de alumina 

seguida de polimento com pasta de diamante. Verifica-se que, mesmo após o 

polimento, uma grande quantidade de incrustações permanece sobre a superfície do 

aço inoxidável 304L. 
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Figura 18 - (A) Micrografias por SEM para o aço inoxidável 304L polido (B) Espectros de EDS para 

regiões e inclusões numerados que aparecem na micrografia 18A. 
 

 Por meio das imagens adquiridas por SEM em conjunto com os espectros de 

EDS para os aços inoxidáveis 347 e 304L polidos, antes do ataque eletrolítico em 

solução 10 % de ácido oxálico, foi possível observar um número maior de incrustações, 

principalmente de óxido de alumínio (Al2O3, que tornam ativas as regiões de aço 

deformadas mecanicamente ao redor das partículas), para o aço 304L do que para o 

aço 347. Isso ocorre porque o aço 304L possui menor dureza, como a alumina é dura, 

acaba ocorrendo sua incrustação de forma mais acentuada. Nesse aço 304L. O aço 

347 por ser mais duro, contém menor quantidade de incrustações de alumina, mas 

possui ainda como parte da composição do próprio aço inclusões de sulfeto de 

manganês (sítios ativos) e precipitados de compostos de nióbio (não ativos, mas que 



88 
 

 

geram uma diferença de potencial formando micropilhas galvânicas). A presença de 

incrustações na superfície do aço e de inclusões são sítios de reatividades preferenciais 

(ILEVBARE e BURSTEIN, 2003; URGEN e ÇAKIR, 1991; SAREMI, DEHGHANIAN e 

SABET, 2006; SMIALOWSKA, 1971; SMIALOWSKA, 1986; SEDRIKS, 1996; GENTIL, 

1996; ALENTEJANO e AOKI, 2004). 

 

4.2. Ensaios eletroquímicos  

 
4.2.1. Estudo da influência de íons cloreto no comportamento dos aços 
inoxidáveis 347 e 304L 
 
 A influência das diferentes concentrações de íons cloreto (0, 50, 100, 200, 300 e 

500 ppm) adicionados à água pura, sobre o comportamento dos aços inoxidáveis 347 e 

304L, foi estudada por meio de medidas eletroquímicas como potencial de circuito 

aberto com o tempo, espectroscopia de impedância eletroquímica e curvas de 

polarização cíclica. Para o aço inoxidável 304L foram obtidas imagens de microscopia 

óptica de superfície do aço após ensaios de polarização cíclica. Todos os ensaios 

eletroquímicos foram feitos em solução à temperatura ambiente (T= 25 ± 2 0C) e 

utilizando RDE, com uma velocidade de rotação constante de 1200 rpm. 

 
4.2.1.1. Medidas de potencial de circuito aberto (Eoc) com o tempo de imersão  
 

As medidas de potencial de circuito aberto com o tempo para os aços inoxidáveis 

347 e 304L, em água pura desoxigenada contendo diferentes concentrações de íons 

cloreto (0, 50, 100, 200, 300, e 500 ppm) são apresentadas na Figura 19. Nos 

primeiros quinze minutos de imersão, para ambos os aços (Figura 19A e 19B) há um 

deslocamento dos valores de Eoc para valores mais positivos para todas as condições 

utilizadas e depois tende a se estabilizar com o tempo de imersão. Esse 

comportamento é característico de metais e ligas passiváveis em decorrência do 

espessamento da camada passiva. Esse aumento no potencial mais acelerado nos 

primeiros minutos de imersão pode ser devido ao rápido espessamento da camada de 
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óxidos, já presente nos aços inoxidáveis quando expostos ao ar, ao contato com o 

eletrólito. 

Na Figura 19A são apresentadas as curvas de monitoramento do Eoc com o 

tempo para o aço 347, onde é possível observar, na curva obtida em água pura de 

baixa condutividade, que o Eoc evolui para valores mais positivos e que após duas 

horas de imersão o valor de Eoc medido foi de -0,41 V / E Hg/Hg2SO4. A adição de íons 

cloreto, mesmo em baixa concentração, deslocou os potenciais para valores mais 

baixos em relação ao potencial obtido em água milli-Q. Isto se deve principalmente à 

adsorção do cloreto sobre o óxido da camada passiva presente na superfície do aço 

inoxidável. As curvas apresentaram uma grande flutuação dos valores de potencial de 

circuito aberto, provavelmente devido à instabilidade da superfície gerada pela 

dissolução das incrustações de alumina pelos cloretos, que é mais lenta em soluções 

de baixa concentração de íons cloreto e aumenta com o aumento da concentração 

desses ânions. A curva para 500ppm de cloreto é a que apresenta menor grau de 

flutuação nos valores de Eoc. 

Para o aço 304L as curvas são apresentadas na Figura 19B e mostram que a 

adição de íons cloreto até 200 ppm não influenciou de maneira significativa nos valores 

de Eoc em relação aos valores medidos em água pura, indicando que o aço 304L não é 

sensível ao cloreto nessas condições. Para água pura e para as soluções contendo 50, 

100 e 200 ppm de íons cloreto, o valor do potencial de circuito aberto medido após 2 

horas de imersão foi de aproximadamente -0,47 V / E Hg/Hg2SO4. Entretanto, o aumento 

da concentração de íons cloreto para 300 ppm deslocou os valores de Eoc para valores 

de potenciais mais negativos em relação aos obtidos em água pura. Essa queda no 

potencial é provavelmente causada pela maior adsorção de íons cloreto (maior 

concentração) sobre o óxido presente na superfície do aço no estado passivo e a queda 

no potencial é ainda maior para 500 ppm de íons cloreto em solução, onde a adsorção 

de cloretos é favorecida. Observa-se ainda que as flutuações do Eoc diminuem para as 

soluções mais concentradas em cloreto, evidenciando que as incrustações, 

provavelmente de óxido de alumínio, foram dissolvidas mais facilmente, limpando a 

superfície do aço e acabando com as instabilidades e flutuações do Eoc.  

 



90 
 

 

0 20 40 60 80 100 120

-0.6

-0.4

-0.2
 H2O milli-Q

 50ppm Cl-

 200ppm Cl-

 300ppm Cl-

 500ppm Cl-

t / min

E 
/ V

  v
s 

 H
g|

H
g 2S

O
4|K

2S
O

4 
SA

T 347

0 20 40 60 80 100 120

-0.6

-0.4

-0.2
304L

E 
/ V

  v
s 

 H
g|

H
g 2SO

4|K
2SO

4 
SA

T  H2O pura

 50ppm Cl-

 100ppm Cl-

 200ppm Cl-

 300ppm Cl-

 500ppm Cl-

t / min
 

(A)                                                                                 (B) 
Figura 19 - Monitoramento do Eoc em água desoxigenada contendo íons Cl- (0, 50, 100, 200, 300 e 500 

ppm), para (A) aço inoxidável 347 e (B) aço inoxidável 304L.  
 

 A Figura 20 apresenta as curvas de monitoramento do Eoc para os aços 

inoxidáveis 347 e 304L obtidas em soluções mais concentradas de cloretos. Verifica-se 

que as curvas para o aço 347 são mais instáveis do que para o aço 304L, indicando 

possivelmente que, por possuir menos incrustações de alumina, uma baixa 

concentração de cloreto já é sentida pelo aço, pois essa concentração já consegue 

dissolver o aço deformado e arrancar as incrustações de alumina. Os valores em geral 

mais positivos de Eoc para o aço 347 são reflexos das inclusões ricas em nióbio 

naturalmente presentes nesse aço.  
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Figura 20 - Monitoramento do Eoc dos aços inoxidáveis 347 e 304L em água desoxigenada contendo 

íons Cl- (300 e 500 ppm). 
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 A Tabela 3 apresenta os valores de Eoc para os aços inoxidáveis 347 e 304L 

obtidos após 120 minutos de imersão em água desoxigenada contendo íons cloreto, à 

temperatura ambiente, utilizando RDE (1200 rpm). Os dados mostram que para o aço 

347 há o deslocamento dos valores de Eoc para valores mais negativos já em baixas 

concentrações de íons cloreto e que para o aço 304L, o deslocamento somente ocorre 

para concentrações acima de 200 ppm de íons cloreto, indicando que em baixa 

concentração de íons cloreto, o comportamento do aço 304L não é influenciado, pois as 

incrustações de alumina ainda estão presentes em grande número 

 
Tabela 3 - Valores de Eoc V / E Hg/Hg2SO4 para os aços inoxidáveis 347 e 304L após 120 minutos de 

imersão em água desoxigenada contendo diferentes concentrações de íons cloreto. 
 

 H2O pura 50ppm 
Cl- 

100ppm 
Cl-

200ppm 
Cl-

300ppm 
Cl-

500ppm 
Cl- 

Eoc / V 
(347) 

-0,41 -0,51 _____ -0,55 -0,49 -0,56 

Eoc / V 
(304L) 

-0,47 -0,46 -0,48 -0,49 -0,59 -0,68 

 

4.2.1.2. Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) 
 

Na Figura 21 são apresentados os diagramas de impedância para o aço 

inoxidável 347, obtidos após 130 minutos de imersão em água desoxigenada contendo 

diferentes concentrações de íons cloreto.  

Nos diagramas de Nyquist (Figura 21A) é possível observar o arco capacitivo 

dando a impressão de que se tem apenas uma constante de tempo bem definida. A 

obtenção destes dados foi dificultada pela baixa condutividade iônica do meio, 

impedindo assim a aquisição dos pontos até a freqüência de 5 mHz. Quando isso foi 

tentado, os pontos a baixa freqüência para determinados meios de muito baixa 

condutividade iônica, apresentaram uma grande dispersão (baixos valores de 

densidade de corrente, encontrando-se no limite de detecção do equipamento), o que 

indica que a partir desta freqüência os pontos não são confiáveis por não seguirem os 

princípios da técnica de EIS (linearidade, estabilidade e causalidade). Em soluções com 

maior condutividade foi possível a aquisição dos pontos em freqüências mais baixas, 

indicando que a limitação da freqüência mínima a ser atingida pela medida estava 
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limitada à condutividade da solução (que é aumentada com o aumento da 

agressividade da solução). Portanto, analisando os diagramas observa-se que para 

soluções contendo baixa concentração de íons cloreto (50 e 100 ppm) o arco capacitivo 

tem uma tendência à aumentar e alcançar valores altos de impedância, enquanto que 

para soluções mais concentradas (300 e 500 ppm) apresenta tendência de fechamento 

do arco atingindo menores valores de impedância. Na Figura 21B, são apresentados 

os diagramas de Bode de módulo de impedância, Z, e de ângulo de fase. É possível 

observar claramente nos diagramas de Bode módulo de Z a diferença da resistência 

das soluções, pelos altos valores de |Z| em altas freqüências, sendo maior para as 

soluções contendo menores concentrações de íons cloreto e por meio dos diagramas 

de Bode de ângulo de fase, verifica-se a presença de três constantes de tempo, bem 

definidas no intervalo entre 500 Hz a 10 mHz. A primeira constante de tempo, em 

freqüência mais elevada, representa os diferentes valores de resistência do eletrólito 

(Rs) , e a constante em torno de 1 Hz, pode estar relacionada à camada de óxido 

formada sobre a superfície durante a medida de Eoc, e a terceira, em freqüências mais 

baixas, pode estar relacionada aos processos interfaciais do eletrodo. Com o aumento 

da concentração de íons cloretos para 500 ppm, a segunda constante de tempo na 

freqüência de 1 Hz apresenta um ângulo de fase maior que as demais, diminuindo com 

a diminuição da concentração de cloretos, indicando possivelmente que a camada de 

óxidos está sendo favorecida, pois em soluções mais concentradas de cloreto ocorre a 

dissolução mais rápida das regiões ao redor das incrustações de óxido de alumínio 

(provenientes do lixamento), destacando-as da superfície, do que para soluções com 

concentrações menores, ocorrendo então uma “limpeza” da superfície do eletrodo e 

tornando a camada de óxidos mais homogênea. Porém, para esta constante de tempo 

(freqüências intermediárias), a diferença entre as Rs pode mascarar esses resultados, 

ou seja, os valores de ângulo de fase para essa constante podem sofrer interferências e 

assim, apresentar um favorecimento nos valores de ângulo de fase para soluções mais 

concentradas, onde a Rs é menor. Como o aço 347 apresentou um número menor de 

incrustações de alumina, mesmo em baixa concentração de cloreto ocorre uma melhora 

na homogeneidade da superfície; no entanto, para as concentrações mais altas (300 e 

500 ppm) esse processo é acelerado. Dessa maneira, observa-se na Figura 21B que a 
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terceira constante de tempo (relacionada com os processos de transferência de carga 

do eletrodo), localizada na região de baixa freqüência e não influenciada pela diferença 

entre às Rs, para soluções contendo baixa concentração de íons cloreto (50 e 100 ppm), 

que são menos agressivas ao aço inoxidável 347,encontra-se deslocada para 

freqüências mais baixas e ângulos de fase maiores, indicando que os processos de 

transferência de carga no eletrodo (provavelmente de corrosão) estão sendo retardados. 

A fim de verificar a influência da Rs na interpretação dos diagramas, um tratamento dos 

dados normalizando os valores de Rs foi feito e é apresentado na Figura 22.  
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Figura 21 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 347 (A) gráfico de Nyquist, (B) 

diagramas de Bode módulo de Z e de Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de 
imersão em água desoxigenada contendo íons Cl- (50, 100, 200, 300 e 500 ppm). 

 

 Na Figura 22 são apresentados os mesmos dados experimentais da Figura 21, 

mas com a correção dos respectivos valores de Rs (o método utilizado para correção 

dos valores de Rs é apresentado no Apêndice A) , isso para verificar se há o 

deslocamento para baixas ou altas freqüências ou o aumento no ângulo de fase da 

segunda constante de tempo, e assim induzir a uma interpretação errônea. Estes 

mostraram que a variação nos valores de ângulo de fase para a segunda constante de 

tempo (localizada em 1 Hz) para as diferentes concentrações de cloretos estudadas foi 

diminuída, indicando que houve uma pequena interferência da Rs, mas que a 

interpretação dos dados não foi alterada. 
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(A)       (B) 

Figura 22 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 347 com valores de Rs 
normalizados (A) Bode de módulo de Z e (B) Bode ângulo de fase, obtidas após 130 
minutos de imersão em água desoxigenada contendo íons Cl- (50, 100, 200, 300 e 500 
ppm). 

 

Na Figura 23 são apresentados os diagramas de impedância para o aço 

inoxidável 304L, obtidos após 130 minutos de imersão em água desoxigenada 

contendo diferentes concentrações de íons cloreto. Os diagramas de EIS para o aço 

304L foram obtidos nas mesmas condições usadas para o aço 347, porém foi possível 

a aquisição dos dados para todo o intervalo de freqüências estabelecido. Isso se deve 

provavelmente à presença de grande quantidade de incrustações de óxido de alumínio 

(provenientes do lixamento), que leva a maiores valores de resposta de corrente. Soma-

se a isso o fato de terem sido realizadas melhorias na rede elétrica do laboratório, como 

por exemplo, o sistema de aterramento físico que foi reinstalado. Essas modificações 

podem ter suplantado os efeitos da baixa condutividade da solução. 

Nos diagramas de Nyquist (Figura 23A) obtidos para o aço 304L é possível 

observar bastante instabilidade no diagrama obtido em água pura devido à alta 

resistência do eletrólito, além disso, o arco capacitivo está deslocado para a direita e 

aparece arco indutivo em freqüências médias. A adição de 50, 100 e 200 ppm de íons 

cloreto aumentou a condutividade da solução em relação a água pura, no entanto, os 

diagramas não apresentaram diferenças entre eles, indicando que para essas 

concentrações a camada de óxido sobre o aço 304L não sofreu alterações significativas, 

permanecendo com uma alta quantidade de incrustações superficiais. O aumento na 
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concentração para 300 e 500 ppm de íons cloreto aumentou o arco capacitivo, podendo 

indicar que a dissolução ao redor das incrustações de óxido de alumínio aumentou, 

levando à uma melhora na qualidade da camada de óxidos (menos áreas ativas). 

Na Figura 23B observa-se pelo diagrama de Bode módulo de impedância (|Z|) a 

alta resistência da água pura e a diminuição da mesma com o aumento da 

concentração de íons cloreto, devido à maior quantidade de íons em solução. Nos 

diagramas de Bode ângulo de fase verifica-se a presença de três constantes de tempo 

bem definidas, sendo a primeira em altas freqüências, relacionada com a resistividade 

do eletrólito; a segunda, em médias freqüências, relacionada com a camada de óxido 

sobre o aço e a terceira, em freqüências mais baixas, relacionada aos processos de 

transferência de carga no eletrodo. É possível observar que para maiores 

concentrações de íons cloretos (300 e 500 ppm), a segunda constante de tempo 

apresenta um ângulo de fase maior que para as demais concentrações, diminuindo com 

a diminuição da concentração de cloreto, indicando que houve uma melhora da camada 

de óxidos, pois o aumento de íons cloreto aumenta a agressividade da solução levando 

a uma maior dissolução ao redor das incrustações de óxido de alumínio, as vezes 

chegando a destacá-las da superfície do eletrodo, o que acaba sendo, de certa forma, 

uma melhora do filme passivo, porque diminui a quantidade de regiões tensionadas ao 

redor das incrustações de alumina causando seu destacamento. A terceira constante 

de tempo na presença de 300 e 500 ppm de íons cloreto foi deslocada para regiões de 

baixa freqüência e os valores de ângulo de fase obtidos são maiores. Isso ocorre 

porque para o aço 304L, concentrações de cloreto até 200 ppm não foram suficientes 

para “limpar” totalmente as incrustações (partículas de alumínio) e assim, em baixa 

freqüência, a resistência ao ataque dos íons cloreto é diminuída, porque na verdade os 

diagramas mostram o comportamento ativo das regiões ao redor das incrustações e 

não o comportamento do aço propriamente dito. Já para maiores concentrações de íons 

cloreto, ocorre uma maior dissolução dessas áreas, melhorando a qualidade da camada 

passiva, o que aumenta os valores de ângulo de fase e também desloca a terceira 

constante de tempo para regiões de mais baixa freqüência. No entanto, deve-se tomar 

cuidado para não entender que os cloretos aumentam a resistência contra a corrosão 

dos aços inoxidáveis, pois após a “limpeza” da superfície das incrustações de alumina, 
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ocorre o ataque à camada de óxido do aço. Medidas de impedância para tempos 

maiores de imersão poderiam mostrar a ação maléfica de maiores concentrações de 

cloreto. 
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Figura 23 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 304L (A) gráfico de Nyquist, (B) 
diagramas de Bode módulo de Z e de Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de 
imersão em água desoxigenada contendo íons Cl- (0, 50, 100, 200, 300 e 500 ppm). 
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A Figura 24 apresenta os diagramas de EIS para os aços inoxidáveis 347 e 

304L obtidos em água desoxigenada contendo 300 e 500 ppm de íons cloreto. Na 

Figura 24A é possível observar que o diâmetro do arco capacitivo obtido para o aço 

304L tanto para 300 quanto para 500 ppm de íons cloreto é maior do que o obtido para 

o aço 347. Isso se deve à melhora da camada de óxidos sobre a superfície do aço 304L 

após a dissolução de áreas tensionadas, o que melhora a estabilidade do filme de 

óxidos. Já para o aço 347, em 500 ppm de íons cloreto as partículas de alumínio (em 

menor quantidade) foram destacadas e o que se vê é o efeito agressivo dos cloreto ao 

aço. É bom destacar que o aço 304L apresenta maior quantidade de incrustações de 

partículas de alumínio (sítios ativos nas áreas deformadas ao redor delas) na superfície 

do que o aço 347, porém o aço 347 apresenta inclusões de sulfeto de manganês e 

precipitados de compostos de nióbio em sua composição. Essas heterogeneidades 

presentes no aço 347 tornam-o mais sensível ao ataque dos cloretos. As imperfeições 

ou inclusões são áreas ativas na superfície do eletrodo, sendo atacadas 

preferencialmente pelos cloretos (URGEN E ÇAKIR, 1991; ILEVBARE E BURSTEIN, 

2003; SAREMI, DEHGHANIAN e SABET, 2006; SEDRIKS, 1996; SMIALOWSKA, 1986; 

SMIALOWSKA, 1971; GENTIL, 1996). Para o aço 347 em 300 ppm de íons cloreto não 

foi possível a obtenção dos dados experimentais em freqüências mais baixas. Com os 

diagramas de Bode apresentados na Figura 24B, verifica-se no Bode de módulo de Z 

que a resistência da solução para ambos os aços é menor para as soluções contendo 

300 ppm de íons cloreto em relação à de 500 ppm. Nos diagramas de Bode de ângulo 

de fase, observa-se que a terceira constante de tempo para o aço 304L em soluções 

contendo 300 e 500 ppm de íons cloreto está mais deslocada para esquerda e os 

valores de ângulo de fase são maiores do que para o aço 347. O deslocamento e o 

maior ângulo de fase é mais acentuado para a concentração de 500 ppm de íons 

cloreto do que para 300 ppm, indicando que a dissolução ao redor das partículas de 

alumínio foi maior para 500 ppm. Para o aço 347 (menos incrustações de partículas de 

alumínio, mas com precipitados de nióbio e sulfeto de manganês) em baixas 

freqüências é possível observar que a resistência à corrosão na presença de 500 ppm 

de íons cloreto é diminuída, levando à maior susceptibilidade ao pite.  
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Figura 24 - Diagramas de impedância experimental para os aços inoxidáveis 347 e 304L (A) gráfico de 
Nyquist, (B) diagramas de Bode módulo de Z e Bode ângulo de fase, obtidos após 130 
minutos de imersão em água desoxigenada contendo íons Cl- (300 e 500 ppm). 
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Com a finalidade de se obter superfícies mais reprodutíveis (livres de 

incrustações, ocasionadas pelo lixamento) foram realizados ensaios de EIS com as 

amostras polidas (previamente lixadas e depois polidas com pasta de diamante até 1 

μm), uma vez que o preparo de superfícies é um fator importante quando se utiliza a 

técnica de impedância eletroquímica, pois a resposta é em função da área exposta 

(ABREU, et al., 2006; WALLINDER, et al., 2000; BOMMERSBACH, et al., 2006; 

WOLYNEC, 2003; COTTON e WILKINSON, 1978; KELLY, et al., 2002). 

Quando se prepara uma amostra, por exemplo, por lixamento com lixa 600 

(Figura 25A), a rugosidade é maior que quando a amostra é preparada com polimento 

até 1 μm (Figura 25B), e isso faz com que a área seja diferente (ABREU, et al., 2006). 

Mesmo que todas as amostras sejam preparadas com lixa 600 é difícil controlar e 

verificar se os grãos do abrasivo estão produzindo riscos de tamanhos próximos ou não 

(principalmente quando se comparam lixa nova com outra já desgastada). Em um 

polimento, o mesmo problema ocorre, mas como as partículas são menores, essa 

diferença é minimizada, ou seja, quanto menor a granulometria do agente abrasivo, a 

reprodutibilidade da área total é mais facilmente atingida. 

 

    
(A)      (B) 

Figura 25 - Esquema mostrando o perfil de rugosidade de uma superfície preparada com (A) lixada e (B) 
polida. 

 

Além da diferença de rugosidade, o polimento diminui as incrustações de 

partículas de alumina, pois a partir das lixas de granulometria 600, a lixa utilizada foi de 

carbeto de silício (granulometria 1200) e o polimento foi feito com pasta de diamante 

com tamanhos de partículas de 3 e 1 μm. 

As Figuras 26 e 27 apresentam os diagramas de impedância para os aços 

inoxidáveis 347 e 304L polidos com pasta de diamante (até 1µm) em função do tempo 

de imersão (10 a 160 minutos), obtidos em água desoxigenada contendo 300 ppm de 

íons cloreto.  
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 O diagrama de Nyquist para o aço inoxidável 347 em água contendo íons cloreto 

(Figura 26A) mostra que aumentando o tempo de imersão há um aumento no diâmetro 

do arco capacitivo, aumentando o valor da impedância total do sistema. O aumento da 

impedância ocorre porque no início, o processo de dissolução está bastante ativo, os 

cloretos atacam as regiões próximas às incrustações ou inclusões (áreas instáveis, 

tensionadas) levando a uma baixa impedância, com o aumento do tempo de imersão as 

reações se tornam mais lentas e os processos vão sendo dificultados, levando a um 

bloqueio da superfície, aumentando a impedância. Os diagramas de Bode módulo de Z 

e Bode ângulo de fase são apresentados na Figura 26B. O aumento da impedância 

com o aumento do tempo de imersão é observado nos diagramas de Bode de módulo 

de Z. Nos diagramas de Bode de ângulo de fase é possível observar que as duas 

primeiras constantes de tempo não são alteradas pelo aumento do tempo de imersão, 

no entanto, a terceira constante de tempo localizada na região de baixa freqüência, que 

é relacionada com os processos de transferência de carga do eletrodo, ocorre um 

deslocamento para freqüências mais baixas com o aumento do tempo de imersão, além 

disso, há um aumento nos valores de ângulo de fase. Fixando-se a freqüência em 80 

mHz o ângulo de fase vai de 28 a 70º (variação de 42º) com o tempo de imersão 

variando de 10 a 160 minutos. Os resultados mostram que o aumento do tempo de 

imersão para 160 minutos diminui a atividade das reações de dissolução do aço ao 

redor das impurezas presentes na superfície do aço 347, indicando que a camada de 

óxidos presente na superfície do aço está mais estável e homogênea, com menos 

partículas incrustadas e a camada passiva mais homogênea e protetora. 
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Figura 26 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 347 polido (1 µm) em função 
do tempo de imersão em água desoxigenada contendo íons 300 ppm de íons Cl-. (A) gráfico 
de Nyquist, (B) diagramas de Bode: log|Z| e ângulo de fase.  
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 Para o aço 304L os resultados foram similares aos obtidos com o aço 347. O 

diagrama de Nyquist apresentado na Figura 27A mostra que aumentando o tempo de 

imersão há um aumento no diâmetro do arco capacitivo, aumentando o valor da 

impedância total do sistema. Na Figura 27B é possível observar que os valores de |Z| 

nos diagramas de Bode de módulo de Z aumentam com o tempo de imersão. Nos 

diagramas de Bode de ângulo de fase observa-se um aumento do ângulo de fase na 

região de baixa freqüência com o aumento do tempo de imersão. Abreu et al. (2006) 

também observou que os diagramas de EIS para o aço 304L polido em soluções 

contendo íons cloreto alcançavam valores de impedância maiores com o aumento do 

tempo de imersão. Fixando-se a freqüência em 80 mHz o ângulo de fase aumenta de 

37 para 62º (variação de 25º) com o tempo de imersão variando de 10 para 160 

minutos. Um menor aumento do ângulo de fase para o aço 304L em relação à variação 

para o aço 347, indica uma maior quantidade de impurezas (incrustações) ativas, 

provavelmente de óxido de alumínio, para o aço 304L, dificultando a estabilidade da 

camada de óxidos. Ocorre ataques preferenciais aos sítios ativos presentes na 

superfície do metal pelos cloretos (URGEN e ÇAKIR, 1991; ILEVBARE e BURSTEIN, 

2003; SAREMI, DEHGHANIAN e SABET, 2006; SEDRIKS, 1996; SMIALOWSKA, 1986; 

SMIALOWSKA, 1971; GENTIL, 1996).  
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Figura 27 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 304L polido (1 µm) em função 
do tempo de imersão em água desoxigenada contendo íons 300 ppm de íons Cl-. (A) gráfico 
de Nyquist, (B) diagramas de Bode: log|Z| e ângulo de fase.  

 

 A Figura 28 apresenta uma comparação entre as curvas de EIS para os aços 

347 e 304L polidos com pasta de diamante (até 1 µm) obtidas após 70 e 160 minutos de 

imersão em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons cloreto. Os resultados 

indicam que a superfície do aço 304L se apresenta mais ativa do que a do aço 347, 

evidenciada nos diagramas de Bode ângulo de fase, onde os valores de ângulo de fase 

para o aço 347 em aproximadamente 80 mHz foram maiores. A maior atividade 

superficial para o aço 304L se deve à maior quantidade de incrustações de alumina na 

superfície do eletrodo.  

 



105 
 

 

0 150 300 450 600

0

150

300

450

600
 347 - 70 min
 347 - 160 min
 304L - 70 min
 304L - 160 min

-Z
'' 

/ k
Ω

 c
m

2

Z' / kΩ cm2

347 e 304L - Cl- 

 
(A) 

 

-3.0 -1.5 0.0 1.5 3.0 4.5 6.0

3.0

4.5

6.0

-3.0 -1.5 0.0 1.5 3.0 4.5 6.0
-15

0

15

30

45

60

75

 347 - 70 min
 347 - 160 min
 304L - 70 min
 304L - 160 min

347 e 304L - Cl- 

80 mHz

−θ
 / 

gr
au

s

log f / Hz

lo
g 

|Z
| /

 H
z

 

 
(B) 

Figura 28 - Diagramas de impedância experimental para os aços inoxidáveis 347 e 304L polidos (1µm) 
em função do tempo de imersão em água desoxigenada contendo íons 300 ppm de íons Cl-. 
(A) gráfico de Nyquist, (B) diagramas de Bode: log|Z| e ângulo de fase.  
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 A Figura 29 apresenta as curvas de EIS para os aços inoxidáveis 347 e 304L 

lixados e polidos, obtidos após 130 minutos de imersão em água desoxigenada 

contendo 300 ppm de íons cloreto. Os diagramas de Nyquist (Figura 29A) mostram um 

maior diâmetro do arco capacitivo para o aço 304L lixado, provavelmente pela maior 

quantidade de incrustações presentes neste aço, visto que ele é menos duro que o aço 

347 e então, somente com o lixamento ocorre um aumento de incrustações, gerando 

sítios de ataques localizados ao redor das incrustações, o que aumenta a área exposta 

ao eletrólito. Como os ataques são mais intensos, ocorre uma limpeza na superfície do 

metal, melhorando as qualidades do filme de óxidos. Nos diagramas de Bode (Figura 
29B) observa-se que as superfícies do aço 347 lixado e polido apresentam menores 

diferenças, levando à obtenção de diagramas semelhantes. A diferença na área 

exposta ao eletrólito pode influenciar nos resultados eletroquímicos (WALLINDER, et al., 

2000; ABREU, et al., 2006; BOMMERSBACH, et al., 2006; KELLY, et al., 2002). Para o 

aço 347 lixado não foi possível a aquisição dos dados experimentais para todo o 

intervalo de freqüência. 
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Figura 29 - Diagramas de impedância experimental para os aços inoxidáveis 347 e 304L polidos (1 µm) e 
lixados obtidos após 130 minutos de imersão em água desoxigenada contendo íons 300 
ppm de íons Cl-. (A) gráfico de Nyquist, (B) diagramas de Bode: log|Z| e ângulo de fase.  

 

 Os resultados obtidos com a técnica de EIS mostram que o aço 304L apresenta 

maior quantidade de incrustações por alumina, porém em soluções mais concentradas 

de cloretos ocorre um ataque acentuado nas regiões ao redor das inclusões, às vezes 

tão intenso que acaba arrancando as partículas de alumina, melhorando a qualidade do 

óxido protetor presente sobre a superfície do metal. Mostra também que, nas condições 

estudadas, as concentrações de íons cloreto usadas (50, 100, 200, 300 e 500 ppm) não 

são suficientes para afetar o comportamento do aço inoxidável 304L em si, mas sim o 

comportamento/atividade das regiões ao redor das incrustações presentes no aço 304L 

provenientes do lixamento. Para o aço inoxidável 347, como o número de incrustações 

por alumina é menor, uma baixa concentração de íons cloreto influencia no 

comportamento do metal e em altas concentrações (300 e 500 ppm) o aço 347 é 

sensível ao ataque pelos cloretos, pois as inclusões e precipitados (que são 

característicos desse aço ) afetam a estabilidade da camada protetora do mesmo.  
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4.2.1.3. Polarização cíclica (PC) 
 

Após os ensaios de EIS foram realizadas medidas de polarização cíclica para os 

aços inoxidáveis 347 e 304L lixados, obtidas após três horas de imersão em água 

contendo íons cloreto. As curvas são apresentadas nas Figuras 30 e 31, 

respectivamente. 

Na Figura 30A a curva obtida em água pura desoxigenada apresenta um longo 

intervalo de potencial com densidade de corrente constante, indicando que o metal está 

no estado passivo. Metais passiváveis, como os aços inoxidáveis, quando polarizados 

no sentido anódico (varredura) os íons metálicos gerados na reação Me → Mez+ + ze 

reagem com o meio e formam alguns produtos, geralmente óxidos, insolúveis, que 

ficam aderidos à superfície metálica na forma de uma fina película compacta e aderente. 

Esta película, em geral, com espessura de algumas dezenas de angstrons, funciona 

como uma barreira física entre o metal e o meio, ocasionando uma diminuição 

considerável da velocidade de corrosão (PANOSSIAN, 1993ª; ALENTEJANO, 2003; 

ALENTEJANO e AOKI, 2004). Porém, observa-se que na presença dos cloretos, o aço 

inoxidável 347 se comporta praticamente como um metal no estado ativo, pois é 

observado que aumentando a concentração de íons cloreto em solução e 

provavelmente de cloreto adsorvido na camada passiva do aço, o que gera um maior 

número de pites levando ao aumento nos valores de densidade de corrente de resposta 

(URGEN e ÇAKIR, 1991; ILEVBARE e BURSTEIN, 2003; SAREMI, DEHGHANIAN e 

SABET, 2006; SEDRIKS, 1996; SMIALOWSKA, 1986; SMIALOWSKA, 1971; GENTIL, 

1996; ALENTEJANO, 2003; ALENTEJANO e AOKI, 2004).  

Nas medidas de PC para o aço inoxidável 347 em água pura contendo íons 

cloreto apresentadas na Figura 30B o potencial estabelecido para reverter à curva de 

polarização cíclica foi de +0,4 V / E Hg/Hg2SO4. É possível observar que na presença de 

íons cloreto há uma grande dificuldade em encontrar o valor de potencial de pite, Ep, 

que é caracterizado por um brusco aumento nos valores de densidade de corrente 

(determinando a quebra do filme passivo), pois observando as curvas não se encontra 

intervalo de potenciais onde a corrente permaneça constante. Os valores de resposta 

de corrente até o valor de potencial de +0,07 V / E Hg/Hg2SO4 (ponto a na Figura 30B) são 
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provavelmente referentes às dissoluções ocorrendo ao redor das partículas incrustadas 

na superfície do metal. Os menores valores de densidades de corrente para o aço 347 

em água pura contendo 50 ppm de íons cloreto ocorre porque a concentração de 

cloretos é baixa, logo, menor é a dissolução. Ao atingir o potencial de +0,07 V / E 

Hg/Hg2SO4 (ponto a na Figura 30B) observa-se que valores de densidade de corrente de 

resposta estão na seguinte ordem 50<100<200<300<500 ppm de íons cloreto, pois 

acima desse valor de potencial a superfície do aço 347 está livre das impurezas 

(alumina) sendo observado então o comportamento do aço em si frente ao ataque dos 

cloretos. Os cloretos, ao se adsorverem na superfície sobre o filme passivo do metal 

causam uma diminuição na tensão superficial, enfraquecendo a película localmente e o 

pite tem seu início (SMIALOWSKA, 1986; SMIALOWSKA, 1971; SEDRIKS, 1996). 

Dessa forma, quanto mais intensos e maiores os pites, maiores os valores de 

densidade de corrente. A presença de pites é detectada quando a densidade de 

corrente permanece elevada quando se inverte o sentido da varredura (Figura 30B). 

Essa região de potencial é denominada de região de crescimento de pites, já nucleados 

sobre a superfície.  

Verifica-se ainda que os pites gerados não são repassivados em nenhuma das 

soluções contendo cloretos e que com o aumento da concentração de cloretos há um 

aumento na histerese entre os valores de corrente da varredura direta e inversa, 

indicando que o aumento de íons cloreto aumenta o crescimento dos pites iniciados.  

A Figura 30C apresenta as curvas somente com os dados da varredura direta 

para melhor visualização do aumento da agressividade da solução com o aumento da 

concentração de íons cloreto. Portanto, aumentando a concentração de cloretos 

aumenta a susceptibilidade do aço inoxidável 347 à corrosão por pites. 
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Figura 30 - Curvas de PC para o aço inoxidável 347 obtidas após 3 horas de imersão em (A) água 

desoxigenada pura com e sem a adição de íons cloreto (50, 100, 200, 300 e 500 ppm). (B) 
água desoxigenada contendo íons Cl- e (C) água pura desoxigenada contendo íon cloreto, 
mostrando somente os valores obtidos na varredura direta. Intervalo de varredura: –0,1V/EOC 
<η< 0,4 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat), vv = 1 mV s-1. 

 
 Para o aço inoxidável 304L, as curvas de polarização cíclica (Figura 31) 

apresentaram um comportamento similar ao obtido com o aço inoxidável 347 em 

solução contendo íons cloreto. Na Figura 31B observa-se que os valores de densidade 

de corrente para o aço 304L até atingir o valor de potencial de +0,12 V / E Hg/Hg2SO4 

(ponto a na Figura 31B) são pouco influenciados pela concentração de íons cloreto até 

200 ppm, indicando que essas concentrações são insuficientes para alterar a superfície 

do aço, que possui uma maior quantidade de incrustações. O aumento da concentração 

para 300 e 500 ppm de íons cloreto gera uma maior dissolução das impurezas, 

aumentando os valores de densidade de corrente após o potencial de corrosão, no 

entanto, essa dissolução (limpeza da superfície) inicial, melhora a qualidade do filme 
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protetor e o aço chega a apresentar um intervalo passivo (em 10-6 A cm-2) e valores de 

densidade de corrente menores do que para as soluções com baixa concentração de 

íons cloreto. Contudo, ao atingir o valor de potencial de +0,12 V / E Hg/Hg2SO4 (ponto a na 

Figura 31B), os valores de densidade de corrente são crescentes com a concentração 

de cloretos: 50<100<200<300<500 ppm. Para a solução de 500 ppm de íons cloreto, ao 

romper o filme passivo, a agressividade da solução aumenta acentuadamente 

alcançando os maiores valores de densidade de corrente e chegando   a 2,8 x 10-3 A 

cm-2. Somente para a concentração de 500ppm de cloretos se verifica a existência de 

uma corrente passiva praticamente constante e a definição do potencial de pite. 

Assim, acima desse valor de potencial (ponto a na Figura 31B) praticamente 

todas as impurezas foram destacadas da superfície do metal e o que se observa é o 

comportamento somente do aço. A Figura 31C facilita a visualização desse 

comportamento, pois apresenta os valores de densidade de corrente obtidos na 

varredura direta. 

Por meio dos ensaios de polarização cíclica foi observado que há a formação e o 

crescimento de pites sobre a superfície do aço 304L, e que aumenta com o aumento da 

concentração de íons cloreto, no entanto, é possível verificar a repassivação desses 

pites com a diminuição da densidade de corrente de resposta na varredura inversa até 

chegar nos valores de densidade de corrente encontrados na varrredura direta, 

definindo o potencial de repassivação para cada curva de polarização cíclica levantada. 
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Figura 31 - Curvas de PC para o aço inoxidável 304L obtidas após 3 horas de imersão em (A) água 

desoxigenada pura com e sem a adição de íons cloreto (50, 100, 200, 300 e 500 ppm). (B) 
água desoxigenada contendo íons Cl- e (C) água pura desoxigenada contendo íon cloreto, 
mostrando somente os valores obtidos na varredura direta. Intervalo de varredura: –0,1V/EOC 
<η< 0,6 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat), vv = 1 mV s-1. 

 

 A Figura 32 apresenta as curvas de PC para os aços inoxidáveis 347 e 304L 

obtidas em água desoxigenada contendo íons cloreto (300 e 500 ppm). Na Figura 32A 

é possível observar que houve a formação e o crescimento de pites para ambos os 

aços, mas sobre o aço 304L os pites são mais facilmente repassivados do que os 

formados sobre o aço 347, para o qual as curvas não apresentaram repassivação. As 

curvas apresentam comportamentos semelhantes para ambos os aços, porém para o 

aço 304L (maior quantidade de incrustações) houve maior  atividade superficial levando 

a valores de densidade de corrente maiores (Figura 32B).  
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Figura 32 - Curvas de PC para os aços inoxidáveis 347 e 304L obtidas após 3 horas de imersão em 
água desoxigenada contendo íons Cl- (300 e 500 ppm). Intervalo de varredura: –0,1 V / EOC < 
η < 0,6 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat), vv = 1 mV s-1. 
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apresentado na Tabela 4. Esse comportamento pode estar relacionado com o fato dos 

íons molibdato ao se adsorverem na superfície do eletrodo de trabalho e por terem 

carga líquida negativa, fazem com que os valores de Eoc se desloquem para valores 

mais negativos, diferentemente dos cromatos, que são agentes oxidantes fortes e 

deslocam os potenciais para valores positivos e não necessitam de outros agentes 

oxidantes como, por exemplo, o oxigênio, como é o caso do molibdato (AZAMBUJA, 

MARTINI e MULLER, 2003; HUSAIN, HABIB e JARMAN, 1994; SHAMS EL DIN, 

MOHAMMED e HAGGAG, 1997; SHAMS EL DIN e WANG, 1996). No caso do 

molibdato, em meios desaerados (na ausência de outro agente oxidante), como neste 

trabalho, os potenciais vão para valores levemente mais negativos. 

Em todas as curvas obtidas na presença do inibidor, verifica-se que com o 

aumento do tempo de imersão há uma leve tendência do Eoc a se tornar mais positivo, 

indicando que a presença do inibidor melhora as qualidades da camada passiva 

presente sobre a superfície do aço inoxidável. A adsorção dos oxiânions molibdato 

ocorre preferencialmente nos sítios ativos (incrustações, inclusões) da superfície do aço, 

tornando o filme passivo mais homogêneo e estável.  

Para o aço inoxidável 304L, o monitoramento foi registrado logo após a imersão 

na solução de trabalho (Figura 38B). As curvas mostram que o potencial de circuito 

aberto logo após a imersão aumenta mais rapidamente e após 20 minutos tende a se 

estabilizar. É possível observar que o aumento na concentração de íons molibdato 

desloca os valores de Eoc para valores mais negativos. Na ausência ou com 10-4 M do 

inibidor os valores de Eoc tendem a se estabilizar mais rapidamente, pois a baixa 

concentração não é suficiente para melhorar as condições superficiais do aço, 

bloqueando os sítios ativos (incrustações, inclusões), porém com 10-2 M de íons 

molibdato observa-se que os valores de Eoc mesmo após 120 minutos de imersão 

tendem a se deslocarem para valores mais positivos, indicando que o inibidor atua 

melhorando as condições de passivação do aço (ALENTEJANO e AOKI, 2004; SAREMI, 

DEHGHANIAN e SABET, 2006; HUSAIN, HABIB e JARMAN, 1994; URGEN e ÇAKIR, 

1991; ILEVBARE e BURSTEIN, 2003; GUANNAN, et al., 2006, ZHAO e ZUO, 2002; 

SAKASHITA e SATO, 1977; FUJIOKA, NISHIHARA e ARAMAKI, 1996; MAXIMOVITCH, 

et al., 1995). 
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Figura 38 - Monitoramento do Eoc obtidas em água desoxigenada contendo íons Cl- (0 e 300 ppm) 
variando a concentração de íons molibdato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M), para as amostras (A) aço 
347 iniciado após 90 minutos de imersão e (B) aço 304L após imersão. 

 

A Tabela 4 mostrada abaixo apresenta os valores de Eoc medidos após 180 

minutos para o aço 347 e após 120 minutos para o aço 304L. As medidas foram obtidas 

em soluções desoxigenadas contendo íons cloreto (0 e 300 ppm) com adição de íons 

molibdato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M), à temperatura ambiente (25 ± 2 C) e utilizando RDE 

(1200 rpm). 

 

Tabela 4: Valores de Eoc / V E Hg/Hg2SO4 dos aços inoxidáveis 347 (após 180 minutos de imersão) e 
304L (após 120 minutos de imersão) obtidos em água desoxigenada contendo íons cloreto e 
molibdato. 

 H2O 
pura 

300 ppm de Cl- 
0 M  

MoO4
2- 

10-4 M 
MoO4

2- 
10-3 M 
MoO4

2- 
10-2 M 
MoO4

2- 
Eoc / V 
(347) 

-0,41 -0,55 -0,63 -0,67 -0,67 

Eoc / V 
(304L) 

-0,48 -0,58 -0,55 -0,72 -0,61 

 

4.2.2.2. Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS)  

 
Após as medidas de potencial de circuito aberto, foram obtidos diagramas de EIS 

para o aço inoxidável 304L. Na Figura 39 são apresentados os diagramas de 

impedância para o aço inoxidável 304L, obtidos em água desoxigenada contendo o e 
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300 ppm de íons cloreto, variando a concentração de íons molibdato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 

M).  

Pelos diagramas de Nyquist (Figura 39A) é possível observar uma constante de 

tempo bem definida. Como a condutividade iônica da solução utilizada foi maior e os 

dados foram adquiridos sob melhores condições experimentais (aterramento, conversor 

de tensão e gaiola de Faraday), conseguiu-se atingir freqüências mais baixas, podendo 

fornecer informações adicionais do sistema. Nesta figura, também é possível observar o 

diagrama obtido em água, onde se verificou uma alta dispersão devido à alta 

resistência do eletrólito. Na Figura 39B são apresentados os diagramas de Bode 

módulo de Z e ângulo de fase. Dos diagramas de Bode módulo de Z é possível 

observar claramente a alta resistência da água pelo alto valor de impedância a altas 

freqüências e que a Rs não se altera para as soluções contendo até 10-3 M de íons 

molibdato, mas com a adição de 10-2 M a Rs é diminuída drasticamnete. Na Figura 39B) 
verifica-se a presença de três constantes de tempo parcialmente sobrepostas entre o 

intervalo de 100 Hz a 10 mHz. A primeira constante de tempo localizada em freqüências 

mais elevadas representa os diferentes valores de Rs, a segunda constante de tempo 

pode estar relacionada à camada de óxido formada sobre a superfície, durante a 

medida de EOC, e praticamente não apresenta alterações nos valores de ângulo de fase 

e a terceira, que pode estar relacionada aos processos interfaciais do eletrodo, para as 

amostras contendo íons molibdato é possível observar maiores valores de ângulo de 

fase, indicando que o processo no eletrodo (provavelmente de corrosão) está sendo 

retardado. A adsorção dos íons molibdato ocorre preferencialmente nos sítios ativos 

presentes na superfície do metal, bloqueando-as e conseqüentemente, aumentando os 

valores de ângulo de fase na região de baixa freqüência.  

 As medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) nessa parte do 

estudo foram realizadas somente para o aço 304L. Isso se deve ao fato da técnica de 

EIS ser bastante sensível, e quando os experimentos utilizando o aço 347 lixado foram 

feitos, o sistema a ser estudado tinha uma série de problemas experimentais que foram 

com o tempo e estudo sendo solucionados. Como por exemplo, disposição dos 

eletrodos e o uso da gaiola de Faraday. 
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Figura 39 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 304L lixado (A) gráfico de 
Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de imersão em 
água desoxigenada contendo íons Cl- (0 e 300 ppm) variando a concentração de íons 
molibdato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). 



123 
 

 

 

 As Figuras 40 e 41 apresentam os diagramas de impedância para os aços 

inoxidáveis 347 e 304L polidos com pasta de diamante (até 1µm) em função do tempo 

de imersão (10 a 160 minutos), obtidos em água desoxigenada contendo 300 ppm de 

íons cloreto e 10-2 M de íons molibdato. 

 Para o aço 347, os diagramas de Nyquist (Figura 40A) mostram que o aumento 

do tempo de imersão aumenta o diâmetro do arco capacitivo. Nos diagramas de Bode 

módulo de Z (Figura 40B) verifica-se um leve aumento dos valores de impedância em 

baixa freqüência com o aumento do tempo de imersão. Nos diagramas de Bode ângulo 

de fase (Figura 40B) é possível observar que a primeira e a segunda constante de 

tempo não sofrem alterações com o aumento do tempo de imersão, mas a terceira 

constante é deslocada para esquerda (região de mais baixa freqüência) e os valores de 

ângulo de fase nessa região aumentam, indicando que o inibidor atua bloqueando os 

sítios ativos, dificultando os processos de transferência de carga na superfície do 

eletrodo. 
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Figura 40 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 347 polido (A) gráfico de 

Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos em água desoxigenada contendo 
300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons molibdato. 

 

Para o aço 304L os diagramas de EIS (Figura 41) apresentaram resultados 

semelhantes aos obtidos para o aço 347, ou seja, o aumento do tempo de imersão 

aumenta os valores de impedância e os valores de ângulo de fase na região de baixa 

freqüência, proporcionando ao aço inoxidável 304L maior resistência a corrosão por 

pites. 
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Figura 41 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 304L polido (A) gráfico de 

Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos em água desoxigenada contendo 
300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons molibdato. 
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 A Figura 42 apresenta os diagramas de EIS para os aços inoxidáveis 347 e 

304L polidos. Os resultados mostram que o oxiânion molibdato foi bastante efetivo na 

proteção contra a corrosão para ambos os aços e que a maior efetividade foi obtida 

para o maior tempo de imersão (160 minutos) mostrando que a formação da camada de 

oxiânions é lenta e evolui com o tempo de imersão. 
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Figura 42 - Diagramas de impedância experimental para os aços inoxidáveis 347 e 304L polidos (A) 

gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos em água desoxigenada 
contendo 300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons molibdato. 

 

 A Figura 43 apresenta as curvas de EIS para o aço inoxidável 304L lixado e 

polido, obtidos em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons cloreto e 10-2 M de 

íons molibdato, obtidas após 130 minutos de imersão. Os diagramas de EIS mostram 

que a ação do molibdato é positiva no sentido de inibir a corrosão, independente do 

pré-tratamento utilizado, mas é levemente mais efetiva para o aço polido. 
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Figura 43 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 304L (A) gráfico de Nyquist, (B) 
Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de imersão em água 
desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons molibdato. 
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4.2.2.3. Polarização cíclica (PC) 
 

 As Figuras 44 e 45 apresentam as curvas de polarização cíclica para os aços 

inoxidáveis 347 e 304L, respectivamente. As medidas foram obtidas após três horas de 

imersão em água desoxigenada contendo íons cloreto (0 e 300 ppm) variando a 

concentração de íons molibdato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). 

As curvas de polarização cíclica apresentadas para o aço inoxidável 347 (Figura 
44) mostram que na presença do inibidor em baixa concentração (10-4 M) o 

comportamento do aço não difere do comportamento obtido em água contendo 300 

ppm de íons cloreto, não apresentando região de passividade. Para a concentração de 

10-3 M de íons molibdato os valores de densidade de corrente diminuíram e se 

mantiveram constante em 10-6 A cm-2 até o rompimento do filme passivo (Ep). A curva 

obtida em 10-2 M de inibidor (molibdato) apresentou maior região de passivação, 

deslocando o Ep para valores mais positivos. Foi observado que o molibdato em baixa 

concentração praticamente não protege o aço inoxidável 347, mas em alta 

concentração, a ação do molibdato foi bastante efetiva contra a corrosão por pites, pois 

o aço permaneceu passivo por amplo intervalo de potencial. Mesmo assim, houve a 

formação de pites em potenciais mais positivos e ocorreu também o crescimento de 

pites, pois a densidade de corrente de resposta do eletrodo de trabalho aumentou 

quando se inverteu o sentido da varredura.  

A maior resistência à corrosão fornecida aos aços pelos íons molibdato se deve 

ao fato de poderem formar complexos pouco solúveis com os íons cloreto, diminuindo 

assim a quantidade de íons cloreto em solução, ou ainda, por diminuir a atividade do 

ferro pela formação de FeMoO4 (ALENTEJANO e AOKI, 2004; SAREMI, DEHGHANIAN 

e SABET, 2006; HUSAIN, HABIB e JARMAN, 1994; URGEN e ÇAKIR, 1991; 

ILEVBARE e BURSTEIN, 2003; GUANNAN, et al., 2006, ZHAO e ZUO, 2002; 

SAKASHITA e SATO, 1977; FUJIOKA, NISHIHARA e ARAMAKI, 1996; MAXIMOVITCH, 

et al., 1995). 

É possível observar também que os pites formados sobre o aço inoxidável 347 

em solução contendo 300 ppm de íons cloreto não foram repassivados, no entanto, a 

adição do oxiânion molibdato à solução levou a repassivação dos pites. O aumento da 
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concentração de íons molibdato não provocou o deslocamento dos valores de Erep 

para valores de potenciais mais positivos, e nenhuma mudança significativa foi 

encontrada com o aumento da concentração do inibidor, mantendo o Erep em 

aproximadamente -0,37 V / E Hg/Hg2SO4 para todas as soluções contendo íons molibdato. 

Os valores de Erep são apresentados na Tabela 5. Os íons molibdato presentes em 

solução sofrem condensação e polimerizam quando os valores de pH diminuem. Essas 

reações de polimerização consomem íons H+ e assim aumentam o pH, logo, quando os 

pites são formados ocorre uma diminuição local do pH e se íons molibdatos estiverem 

presentes em solução, a repassivação desses pites é mais facilmente alcançada pelo 

maior pH atingido. 
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Figura 44 - Curvas de PC para o aço inoxidável 347 obtidas após 3 horas de imersão em água 
desoxigenada e em água desoxigenada contendo x íons Cl- (x = 300 ppm) na presença de 
íons molibdato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). Parâmetros de varredura: –0,1 V / EOC < η < 0,4 V / 
EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat ou até atingir uma densidade de corrente de 10-4 A cm-2, retornando a 0 V / 
EOC, vv = 1 mV s-1. 
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As curvas de polarização cíclica para o aço inoxidável 304L (Figura 45) 

apresentaram resultados semelhantes aos obtidos para o aço 347. No entanto, 

utilizando 10-2 M de íons molibdato observou-se a quebra do filme passivo em 

potenciais mais elevados, mas não houve regiões de crescimento de pites, pois após 

atingir o valor de potencial em que houve o aumento brusco de densidade de corrente, 

observaram-se valores de densidade de corrente menores (como observado para a 

curva obtida em água) na varredura inversa que na varredura direta. Pode-se observar 

também que para essa concentração de molibdato a região passiva do aço 304L 

compreende um intervalo de potencial muito maior do que para as outras 

concentrações de inibidor, indicando maior resistência à corrosão. Os íons molibdato 

melhoram as condições de passivação, se adsorvendo em pontos de maior atividade, 

formando compostos estáveis (FeMoO4) e conseqüentemente bloqueando sítios ativos 

(ALENTEJANO e AOKI, 2004; SAREMI, DEHGHANIAN e SABET, 2006; HUSAIN, 

HABIB e JARMAN, 1994; URGEN e ÇAKIR, 1991; ILEVBARE e BURSTEIN, 2003; 

GUANNAN, et al., 2006, ZHAO e ZUO, 2002; SAKASHITA e SATO, 1977; FUJIOKA, 

NISHIHARA e ARAMAKI, 1996; MAXIMOVITCH, et al., 1995). 

A curva obtida para o aço inoxidável 304L em água contendo 300 ppm de íons 

cloreto apresenta uma maior susceptibilidade ao pite, pois apresentou um 

comportamento praticamente ativo (Tabela 5) e valores maiores de densidade de 

corrente para o intervalo de potencial estudado. Além disso, não houve a repassivação 

dos pites nessa solução. A presença de incrustações de óxido de alumínio deixa as 

regiões ao redor mais instáveis e sensíveis aos ataques dos íons cloreto. Variando-se a 

concentração de inibidor, as curvas mostraram que em concentrações abaixo de 10-3 M 

não há uma ação efetiva do inibidor na proteção do aço, pois as curvas pouco diferem 

daquelas obtidas na ausência do inibidor, embora possa ser observada a repassivação 

dos pites na presença do inibidor, mesmo em baixa concentração. Os valores de Erep 

para o aço inoxidável 304L foram deslocados para potenciais mais positivos com o 

aumento da concentração de inibidor. Estes valores são apresentados na Tabela 5.  
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Figura 45 - Curvas de PC para o aço inoxidável 304L obtidas após 3 horas de imersão em água 

desoxigenada e em água desoxigenada contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm) na presença 
de íons molibdato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). Parâmetros de varredura: –0,1 V / EOC < η < 0,6 V / 
EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat  ou até atingir uma densidade de corrente de 10-3 A cm-2, retornando a 0 V / 
EOC, vv = 1 mV s-1. 

 

 Comparando os resultados obtidos por meio das curvas de polarização cíclica 

para ambos os aços, é observado que o aço 304L apresenta menor susceptibilidade à 

corrosão por pite, pois os valores de Ep foram maiores. E quando ocorreram os pites a 

repassivação dos mesmos foi alcançada com maior facilidade, porque os valores de 

Erep são maiores. A maior proteção aos aços inoxidáveis 347 e 304L foi obtida com a 

maior concentração de íons molibdato (10-2 M). A Figura 46 abaixo apresenta as curvas 

de PC para os aços inoxidáveis 347 e 304L obtidas em água desoxigenada contendo 

300 ppm de íons cloreto na presença de 10-2 M de íons molibdato, mostrando que os 

aços inoxidáveis 347 e 304L estão protegidos contra a corrosão por pites na presença 

de 10-2 M de íons molibdato. 
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Figura 46 - Curvas de PC para os aços inoxidáveis 347 e 304L obtidas após 3 horas de imersão em 

água desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- na presença de 10-2 M íons molibdato. 
Parâmetros de varredura: –0,1 V / EOC < η < 0,6 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat ou até atingir uma 
densidade de corrente de 10-3 A cm-2, retornando a 0 V / EOC, vv = 1 mV s-1. 

 

 A Tabela 5 abaixo apresenta os valores de Ep e Erep para os aços inoxidáveis 

347 e 304L obtidos em água desoxigenada com e sem íons cloreto e molibdato. 

 

Tabela 5: Valores de potencial de pite Ep e potencial de repassivação Erep / V vs E Hg/Hg2SO4 dos aços 
inoxidáveis 347 e 304L obtidos após 3 horas de imersão em água desoxigenada contendo íons 
cloreto e molibdato. 

 
 H2O 

pura 
300 ppm de Cl- 

0 M  
MoO4

2- 
10-4 M 
MoO4

2- 
10-3 M 
MoO4

2- 
10-2 M 
MoO4

2- 
Ep / V 
(347) 

____ não definido -0,32 +0,04 +0,64 

Erep / V 
(347) 

____ não definido -0,37 -0,38 -0,37 

Ep / V 
(304L) 

____ não definido -0,31 0,0 +0,71 

Erep / V 
(304L) 

____ não definido -0,37 -0,32 ____ 
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4.2.2.4. Caracterização da superfície por microscopia óptica (MO) após PC 
 

 As Figuras 47 a 50 apresentam as imagens obtidas por microscopia óptica (MO) 

para o aço inoxidável 304L após as medidas de polarização cíclica, mostradas na 

Figura 45. As imagens obtidas em solução desoxigenada contendo apenas íons cloreto 

mostram uma grande quantidade de pites por toda a amostra. No entanto, com a adição 

de inibidor verifica-se, por interferência da luz ou pela presença de produtos de 

corrosão (formados com os íons molibdato), a presença de cores no filme formado 

sobre a superfície, em forma de “cometas”, e ao redor dos pites as cores são mais 

fortes. As diferentes tonalidades apresentadas indicam diferenças na espessura do 

filme formado ou a formação de diferentes produtos advindos das reações entre íons 

molibdatos e produtos de corrosão do aço. Na Figura 49 pode ser observado que os 

“cometas” seguem a direção das linhas de fluxo de solução (movimento convectivo 

impulsionado pela rotação do eletrodo de disco rotativo). Um resultado semelhante foi 

obtido por Bommersbach, et al. (2006) estudando a influência das condições 

hidrodinâmicas na formação do filme protetor de inibidor sobre o aço SAE 1038 em 

ambiente contendo íons cloreto. Segundo Bommersbach, et al. (2006) o aumento do 

stress hidrodinâmico das regiões centrais para as laterais aumenta o efeito erosivo do 

fluxo. Em soluções contendo cloreto, no estágio de propagação do pite, dentro dele o 

pH local diminui (gera íons H+) e a concentração de íons cloreto aumenta. Com a 

diminuição local do pH, os oxiânions molibdato (MoO4
2-) presentes na solução se 

condensam e polimerizam. A polimerização desses ânions consume H+, aumentando o 

pH, favorecendo a repassivação do aço (URGEN, M. ÇAKIR, 1991; GUANNAN et al., 

2006; DELTOMBE, ZOUBOV e POURBAIX, 1966; COTTON e WILKINSON, 1978; 

SAREMI, DEHGHANIAN e SABET, 2006; ILEVBARE e BURSTEIN, 2003; ZHAO e ZUO, 

2002; SAKASHITA e SATO, 1977; FUJIOKA, NISHIHARA e ARAMAKI, 1996; 

MAXIMOVITCH, et al., 1995).). 

As imagens obtidas da superfície do eletrodo e mostradas na Figura 50, após a 

obtenção da curva de polarização cíclica com 10-2 M de inibidor (concentração onde a 

curva não apresentou região de crescimento de pites), mostraram que realmente não 
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houve a formação de pites, indicando que o filme passivo formado sobre a superfície do 

aço é homogêneo e estável. 

 

                          
                                (A)                                                                    (B) 
 
Figura 47 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 304L obtidas após ensaio 

de PC em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl-, sem inibidor. 
 

                          
                                (A)                                                                    (B) 
 
Figura 48 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 304L obtidas após ensaio 

de PC em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- + 10-4 M de íons MoO4
2-.  

 

                        
                                (A)                                                                    (B) 
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(C) 

 
Figura 49 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 304L obtidas após ensaio 

de PC em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- + 10-3 M de íons MoO4
2-.  

 

                           
                                (A)                                                                    (B) 
 
Figura 50 - Micrografias obtidas por microscopia óptica para o aço inoxidável 304L obtidas após ensaio 

de PC em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- + 10-2 M de íons MoO4
2-.  

 

 Imagens de SEM (Figura 51A e 51B) associadas a espectros de EDS (Figura 
51C) para o aço inoxidável 304L polido (até 1 µm) obtidos após polarização cíclica em 

água desoxigenada contendo 300 ppm de íons cloreto na presença de 10-3 M de íons 

molibdato mostraram que a concentração usada de inibidor não foi suficiente para inibir 

o crescimento de pites na superfície do aço. A formação dos cometas (seguindo a 

corrente de fluxo), tendo o pite como inicio (“cabeça”) e a “calda” formada por misturas 

de precipitados de produtos de corrosão e de compostos de molibdênio (provavelmente 

de FeMoO4), como mostrado nos espectros de EDS (Figura 51C). Os “cometas” 

aparecem quando a concentração de inibidor não é suficiente para impedir o 

crescimento dos pites, o que leva a confirmação de que o pH local é diminuído e ocorre 
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4.2.3. Estudo do efeito da concentração do oxiânion tungstato 
 

 Tentando encontrar uma concentração de inibidor que fornecesse uma maior 

proteção aos aços inoxidáveis 347 e 304L, fixou-se a concentração de íons cloreto em 

300 ppm (solução agressiva), e variou-se a concentração de inibidor de 10-4 M a 10-2 M. 

Todos os ensaios eletroquímicos foram feitos utilizando RDE, com uma velocidade de 

rotação constante de 1200 rpm, e em solução à temperatura ambiente (T= 25 ± 2 0C). 

 

4.2.3.1. Potencial de circuito aberto (Eoc)  
 

 A Figura 52 apresenta as curvas de Eoc em função do tempo para os aços 

inoxidáveis 347 e 304L. As medidas foram obtidas em água desoxigenada contendo 

íons cloreto (0 e 300 ppm) com e sem adição de íons tungstato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M).  

Os oxiânions tungstato atuam da mesma forma que os oxiânions molibdatos, e 

como os molibdatos, são agentes oxidantes mais fracos que os cromatos. Assim, por 

possuírem carga negativa e a solução estar desoxigenada, se adsorvem sobre a 

superfície do metal deslocando o Eoc para valores mais negativos [19] (AZAMBUJA, 

MARTINI e MULLER, 2003; ALENTEJANO e AOKI, 2004; GUANNAN, et al., 2006, 

FUJIOKA, NISHIHARA e ARAMAKI, 1996).  

As curvas de monitoramento do Eoc para o aço 347 (Figura 52A) mostram que a 

adição de íons tungstato deslocou os valores de Eoc para valores de potenciais mais 

negativos em relação aos potenciais obtidos na ausência do inibidor e após 120 

minutos de imersão os valores de Eoc medidos na presença de inibidor, mesmo em 

baixa concentração, alcançaram valores semelhantes (aproximadamente –0,70 V / E 

Hg/Hg2SO4) bem abaixo do Eoc medido em água desoxigenada com e sem cloreto. Os 

valores de Eoc são apresentados na Tabela 6. 
Já para o aço inoxidável 304L, a diferença entre a curva de Eoc obtida em água 

desoxigenada contendo Cl- e a obtida em água desoxigenada contendo Cl- e tungstato 

não foi acentuada (Figura 52B), mas em ambas as condições os valores medidos 

foram menores que o valor medido em água desoxigenada pura, como mostram os 
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valores apresentados na Tabela 6. Observa-se ainda que para a curva obtida para o 

aço 304L, na presença de 10-3 M de íons tungstato, houve uma queda acentuada nos 

valores de Eoc, tendo aumentado para a concentração de 10-2 M, o que difere do 

comportamento obtido para as demais soluções. Este mesmo comportamento foi 

observado para os íons molibdato, mostrando que ha a formação da camada passiva 

bastante protetora. 
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Figura 52 - Monitoramento do EOC obtidas em solução desoxigenada contendo íons Cl- (0 e 300 ppm) 
variando a concentração de íons tungstato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M), para (A) o aço 347 após 
imersão; e para (B) o aço 304L após imersão.  

 
Tabela 6: Valores de Eoc / V vs E Hg/Hg2SO4 dos aços inoxidáveis 347 e 304L medidos após 120 minutos 

de imersão em água desoxigenada contendo íons cloreto e tungstato. 

 H2O 
pura 

300 ppm de Cl- 
0 M  

WO4
2- 

10-4 M  
WO4

2- 
10-3 M  
WO4

2- 
10-2 M  
WO4

2- 
Eoc / V 
(347) 

-0,41 -0,49 -0,72 -0,70 -0,71 

Eoc / V 
(304L) 

-0,48 -0,58 -0,61 -0,69 -0,64 

 

4.2.3.2. Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS)  
 

 Nas Figuras 53 e 54 são apresentados os diagramas de impedância para os 

aços inoxidáveis 347 e 304L, respectivamente, obtidos após 130 minutos de imersão 
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em água desoxigenada contendo íons cloreto (0 e 300 ppm), variando a concentração 

de íons tungstato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M).  

Pelos diagramas de Nyquist (Figura 53A) obtidos para o aço 347 é possível 

observar arcos capacitivos que aumentam o seu diâmetro para concentrações 

crescentes do inibidor tungstato. Na presença de 10-3 M de íons tungstato em solução 

observa-se que o diagrama de Nyquist apresenta um comportamento diferentes dos 

demais, mostrando uma baixa impedância. Na Figura 53B são apresentados os 

diagramas de Bode módulo de Z e ângulo de fase. É possível observar nos diagramas 

de Bode módulo de Z um menor valor da resistência da solução (Rs) quando são 

adicionados 10-2 M de íons tungstato, o que é coerente, pois há uma maior quantidade 

de íons em solução. Nos diagramas de Bode ângulo de fase, verifica-se a presença de 

três constantes de tempo (a primeira em altas freqüência representada pela Rs, a 

segunda em freqüências intermediárias relacionada com a camada de óxidos e a 

terceira, localizada na região de baixa freqüência relacionada aos processos de 

transferência de carga) que são bem definidas nas curvas obtidas em água 

desoxigenada contendo 300 ppm de íons cloreto sem e com inibidor (0 e 10-4 M). Já 

com uma maior concentração de inibidor (10-2 M) observa-se um aumento do ângulo de 

fase para a segunda constante de tempo e um deslocamento para baixas freqüências 

da terceira constante (onde só é possível observar um “ombro” ao redor de 50 mHz) 

indicando que o processo, provavelmente de corrosão do eletrodo, está sendo 

retardado pela ação do inibidor adicionado. O mesmo ocorre com a concentração de 

10-3 M de íons tungstato, porém os valores de ângulo de fase são mais baixos para a 

segunda constante de tempo e em baixas freqüências o processo está sendo acelerado. 
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Figura 53 - Diagramas de impedância para o aço inoxidável 347 (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de 

log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de imersão em água desoxigenada 
contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm) variando a concentração de íons tungstato (0, 10-4, 10-3 
e 10-2 M). 
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A Figura 54 apresenta os diagramas de EIS para o aço inoxidável 304L. Pelos 

diagramas de Nyquist (Figura 54A) é possível observar o diagrama obtido em água de 

qualidade Milli-Q, onde se verificou uma grande instabilidade devido à alta resistência 

da solução. O diâmetro do arco capacitivo aumenta na presença de 10-2 M de íons 

tungstato em relação ao diâmetro do arco obtido na ausência de inibidor. Na Figura 
54B é possível observar claramente a alta resistência da água pelo elevado valor de 

impedância a altas freqüências no diagrama de Bode (log |Z| vs. Log f) e que os valores 

de Rs para as soluções contendo 0, 10-4 e 10-3 M de íons tungstato são praticamente os 

mesmos, o que não acontece com a solução contendo 10-2 M, onde foi observado um 

menor valor de Rs. Nos diagramas de Bode ângulo de fase (Figura 54B) observa-se 

que o ângulo de fase em freqüências intermediárias aumenta para a maior 

concentração de inibidor e em baixas freqüências o processo de corrosão está sendo 

retardado pela presença de inibidor, pois a terceira constante de tempo está sendo 

deslocada para esquerda e os valores de ângulo de fase são maiores na presença do 

inibidor, exceto para a concentração de 10-3 M (para esta concentração não foi possivel 

à obtenção dos dados de EIS para o intervalo de freqüência determinado), em relação à 

ausência do mesmo.  
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Figura 54 - Diagramas de impedância para o aço inoxidável 304L (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de 
log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de imersão em água desoxigenada 
contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm) variando a concentração de íons tungstato (0, 10-4, 10-3 
e 10-2 M). 

 

 Os diagramas de EIS mostraram que tanto o aço 347 quanto o aço 304L são 

mais resistentes ao ataque de íons cloreto na presença de íons tungstato em solução e 

que a proteção foi melhor com a maior concentração do oxiânion (10-2 M). 

 A Figura 55 apresenta os diagramas de EIS para os aços inoxidáveis 347 e 

304L onde é comparada o efeito da presença de 10-2 M de íons tungstato. Essa 

concentração de inibidor foi escolhida, pois foram os melhores resultados obtidos para 

proteção de ambos os aços. Nos diagramas de Nyquist (Figura 55A) é possível 

observar que o diâmetro do arco capacitivo obtido para o aço 304L é superior ao obtido 

para o aço 347, resultando em uma maior impedância. Os diagramas de Bode módulo 

de Z e ângulo de fase são apresentados na Figura 55B. Os diagramas de Bode módulo 

de Z mostram uma maior impedância obtida para o aço 304L e nos diagramas de Bode 

ângulo de fase mostram maiores valores de ângulo de fase em freqüências 
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intermediárias (segunda constante de tempo) para o aço 304L, indicando que a camada 

de óxido está sendo favorecida, provavelmente pela adsorção de inibidor nos sítios 

ativos da superfície, levando a maior estabilidade dos óxidos. E em freqüências mais 

baixas o diagrama para o aço 304L mostra um deslocamento da terceira constante de 

tempo para valores de freqüências menores, retardando os processos de transferência 

de carga e diminuindo a atividade das regiões ao redor das incrustações. Os diagramas 

de EIS mostraram que a ação do oxiânion tungstato como inibidor de corrosão por pites 

foi mais efetiva para o aço 304L, já que apresenta mais incrustações de alumina (que 

gera regiões ativas, onde o inibidor se adsorve) do que o aço 347 (menor impedância, 

pois possui precipitados e inclusões naturais na sua microestrutura). 
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Figura 55 - Diagramas de impedância para os aços inoxidáveis 347 e 304L lixados (A) gráfico de Nyquist 
e (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de imersão em 
solução desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato. 

 

As Figuras 56 e 57 apresentam os diagramas de impedância para os aços 

inoxidáveis 347 e 304L polidos com pasta de diamante (até 1µm) em função do tempo 

de imersão (10 a 160 minutos), obtidos em água desoxigenada contendo 300 ppm de 

íons cloreto e 10-2 M de íons molibdato. 

  Os diagramas de Nyquist para o aço 347 (Figura 56A) e para o aço 304L 

(Figura 46A) mostram que o aumento do tempo de imersão aumenta o diâmetro do arco 

capacitivo, como foi observado para o íon molibdato. Nas Figuras 56B e 57B são 

apresentados os diagramas de Bode módulo de Z e ângulo de fase para o aço 347 e 

304L, respectivamente. Os diagramas mostram a ação mais efetiva do inibidor contra a 

corrosão por pites em tempos de imersão mais prolongados, sendo o melhor resultado 

obtido após 160 minutos de imersão. 
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Figura 56 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 347 polido (A) gráfico de 

Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos em água desoxigenada contendo 
300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 57 - Diagramas de impedância experimental para o aço inoxidável 304L polido (A) gráfico de 
Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos em água desoxigenada contendo 
300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato. 

 

 A Figura 58 apresenta os diagramas de EIS para os aços inoxidáveis 347 e 

304L polidos. Os diagramas mostram que a ação do oxiânion tungstato foi semelhante 
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e melhor para ambos os aços para tempos de imersão mais prolongados. A eficiência 

do tungstato foi levemente superior para o aço 347. 
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Figura 58 - Diagramas de impedância experimental para os aços inoxidáveis 347 e 304L polidos (A) 
gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos em água desoxigenada 
contendo 300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato. 
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 A Figura 59 apresenta as curvas de EIS para os aços inoxidáveis 347 e 304L 

lixados e polidos, obtidos após 130 minutos de imersão em água desoxigenada 

contendo 300 ppm de íons cloreto na presença de 10-2 M de íons tungstato . Os 

diagramas de Nyquist (Figura 59A) mostram um maior diâmetro do arco capacitivo para 

o aço 304L lixado, provavelmente pela maior quantidade de incrustações presentes 

neste aço, visto que ele é menos duro que o aço 347 e então, somente com o lixamento 

ocorre um aumento de incrustações, gerando sítios de ataques localizados ao redor das 

incrustações. Como os ataques são mais intensos, ocorre uma limpeza na superfície do 

metal, melhorando as qualidades do filme de óxidos. Nos diagramas de Bode módulo 

de Z (Figura 59B) não houve modificações nos diagramas e nos diagramas de Bode 

ângulo de fase (Figura 59B) observa-se para o aço 304L lixado, que a terceira 

constante de tempo está deslocada para região de mais baixa freqüência. No entanto, 

para as outras condições não houve mudança nos diagramas. Isso pode indicar que o 

pré-tratamento por lixamento altera as condições superficiais do eletrodo, mascarando a 

resposta do aço em si. O aço 347 apresentou melhores resultados quando se utilizou o 

oxiânion tungstato. 
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Figura 59 - Diagramas de impedância experimental para os aços inoxidáveis 347 e 304L polidos e 
lixados (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos após 130 
minutos de imersão em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons 
tungstato. 

 

4.2.3.3. Polarização cíclica (PC) 
 

 As Figuras 60 e 61 apresentam as curvas de polarização cíclica para os aços 

inoxidáveis 347 e 304L, respectivamente. As medidas foram obtidas após três horas de 

imersão em água desoxigenada contendo íons cloreto (0 e 300 ppm) variando a 

concentração de íons tungstato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). 

 As curvas apresentadas na Figura 60 para o aço inoxidável 347 mostram que a 

presença do inibidor desloca os valores de densidade de corrente para valores menores 

em relação à curva obtida somente com íons cloreto, indicando que o oxiânion 

tungstato atua como um agente passivador, bloqueando os sítios ativos presentes na 

superfície do metal. A presença do tungstato, mesmo em baixa concentração deslocou 

os valores de densidade de corrente para valores menores em relação aos obtidos em 

água desoxigenada contendo 300 ppm de íons cloreto. Com uma concentração de 10-2 

M a curva obtida apresenta maior intervalo de potencial passivo e maior valor de Ep (+ 
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0,41 V / E Hg/Hg2SO4). Na Tabela 7 os valores de Ep mostram a ação do inibidor, onde 

aumentando a concentração de íons tungstato maiores foram os valores de Ep medidos, 

indicando uma maior resistência à corrosão por pites do aço inoxidável 347 na 

presença do íon tungstato. 

Entretanto, mesmo utilizando alta concentração de íons tungstato foi observado 

a presença de uma área de crescimento de pites para todas as soluções e que pites 

formados sobre o aço inoxidável 347 em solução contendo 300 ppm de íons cloreto não 

foram repassivados, no entanto, a adição do oxiânion tungstato à solução levou a 

repassivação dos pites. O oxiânion tungstato, assim como o molibdato, formam, por 

meio de reações de polimerização, compostos estáveis sobre a superfície do metal. 

Essas reações consomem íons H+, aumentando o pH e assim, facilitando a 

repassivação dos pites. O aumento da concentração de íons tungstato deslocou os 

valores de Erep para valores de potenciais mais positivos, indicando que o aumento da 

concentração do oxiânion ajuda na repassivação dos pites. Os valores de Erep são 

apresentados na Tabela 7. 
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Figura 60 - Curvas de PC para o aço inoxidável 347 obtidas após 3 horas de imersão em água 

desoxigenada e em água desoxigenada contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm) na presença 
de íons tungstato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). Parâmetros de varredura: –0,1 V / EOC < η < 0,4 V  / 
EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat) ou até atingir uma densidade de corrente de 10-3 A cm-2, retornando a 0 V / 
EOC, vv = 1 mV s-1. 

 

As curvas de polarização cíclica para o aço 304L são apresentadas na Figura 
61. Os resultados mostraram um comportamento semelhante aos obtidos para o aço 

inoxidável 347, ou seja, aumentando a concentração de íons tungstato em solução há 

um aumento na resistência à corrosão do aço, indicado pelo aumento nos valores de 

Ep (Tabela 7). A curva obtida na presença de 10-2 M apresentou um maior valor de Ep 

(+0,44 V / E Hg/Hg2SO4), fornecendo maior proteção ao aço. 

Já a curva obtida com 10-3 M de inibidor apresentou um comportamento diferente 

das demais (também observado por Eoc e EIS), isso indica ter havido problemas 

(possivelmente no pré-tratamento) na obtenção dos dados. Mas, para essa 

concentração de inibidor (tanto de molibdato quanto de tungstato), o comportamento 

dos aços inoxidáveis 347 e 304L foi diferente das demais concentrações, isso pode 

estar ocorrendo pelo fato de tal concentração poder levar ao surgimento (acelerar) de 
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pites. Ou seja, a quantidade de íons inibidores não é suficiente para bloquear a 

superfície de uma forma homogênea e estável. 

Ao contrário do ocorreu para o aço 347, o aumento na concentração de íons 

tungstato deslocou os valores de Erep do aço 304L para valores mais negativos, 

dificultando a repassivação dos pites. Pode ser explicado, porque para o aço 304L o 

valor de corrente estabelecido para iniciar a varredura inversa foi maior, assim maior é o 

ataque da solução ao metal. 
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Figura 61 - Curvas de PC para o aço inoxidável 304L obtidas após 3 horas de imersão em água 
desoxigenada e em água desoxigenada contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm) na presença 
de íons tungstato (0, 10-4, 10-3 e 10-2 M). Parâmetros de varredura: –0,1 V/ EOC < η < 0,6 V / 
EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat) ou até atingir uma densidade de corrente de 10-3 A cm-2, retornando a 0 V / 
EOC, vv = 1 mV s-1. 

 

As curvas de polarização cíclica mostraram que aumentando a concentração de 

íons tungstato em solução menor susceptibilidade ao pite possuem os aços inoxidáveis 

347 e 304L. O oxiânion tungstato foi mais efetivo para retardar a corrosão por pite do 

aço inoxidável 304L do que para o aço inoxidável 347, pois os valores de Ep foram 

maiores em todas as concentrações usadas. Já a repassivação dos pites foi favorecida 
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para o aço 304L em concentrações menores de inibidor e para o aço 347 usando a 

maior concentração de inibidor. Os melhores resultados foram obtidos com a maior 

concentração do oxiânion (10-2 M), levando a maior proteção dos aços contra a 

corrosão por pite. A Figura 62 abaixo apresenta as curvas de PC para os aços 

inoxidáveis 347 e 304L obtidas em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons 

cloreto na presença de 10-2 M de íons molibdato, mostrando que os aços inoxidáveis 

347 e 304L estão protegidos contra a corrosão por pites na presença de 10-2 M de íons 

molibdato. 
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Figura 62 - Curvas de PC para os aços inoxidáveis 347 e 304L obtidas após 3 horas de imersão em 

água desoxigenada contendo 300ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato. Parâmetros de 
varredura: –0,1 V / EOC < η < 0,6 V / EHg|Hg2SO4| K2SO4(sat) ou até atingir uma densidade de 
corrente de 10-3 A cm-2, retornando a 0 V / EOC, vv = 1 mV s-1. 
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Tabela 7 - Valores de Ep e Erep / V vs Hg/Hg2SO4 para os aços inoxidáveis 347 e 304L obtidos após 3 
horas de imersão em água desoxigenada contendo íons cloreto e tungstato. 

 H2O 
pura 

300 ppm de Cl- 
0 M  

WO4
2- 

10-4 M  
WO4

2- 
10-3 M  
WO4

2- 
10-2 M  
WO4

2- 
Ep / V 
(347) 

____ não definido  -0,11 +0,07 +0,41 

Erep / V 
(347) 

____ não definido -0,42 -0,38 -0,35 

Ep / V 
(304L) 

____ não definido -0,08 +0,2 +0,44 

Erep / V 
(304L) 

____ não definido -0,32 -0,35 -0,44 

 

  
4.2.3.4. Caracterização da superfície por microscopia óptica (MO) após PC 
 

 As Figuras 63 a 65 apresentam as micrografias obtidas por microscopia óptica 

(MO) para o aço inoxidável 347 após as medidas de polarização cíclica, mostradas na 

Figura 60. As imagens mostraram que mesmo em baixa concentração (10-4 M) de 

inibidor (Figura 63), ocorre a formação de pites. Ao gerar os pites ocorre a diminuição 

local do pH e conseqüentemente a precipitação de compostos de tungstênio, seguindo 

as linhas de fluxo do eletrólito, como ocorreu para o molibdato. O aumento da 

concentração de inibidor para 10-3 M de íons (Figura 64) não foi suficiente para inibir a 

formação de pites, pelo contrário, a concentração insuficiente de inibidor aumentou a 

quantidade de pites e também o de compostos de tungstênio, confirmando que a 

deposição de compostos de inibidor aumenta com o aumento do número de pites. Já 

para a concentração de 10-2 M (Figura 65) não se observa a formação de pites e assim 

não ocorre a precipitação dos compostos, indicando que o aço 347 foi  protegido. 
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 O uso da técnica de microscopia óptica (MO) confirmou os resultados obtidos por 

meio de ensaios eletroquímicos para os aços inoxidáveis 347 e 304L, onde o aumento 

da concentração do oxiânion tungstato aumenta a proteção fornecida aos aços. Foi 

possível observar também que o tungstato, mesmo em baixa concentração, atua como 

agente passivante para ambos os aços, pois deslocam os valores de densidade de 

corrente para valores menores (10-6 A cm-2), mantendo os aços no estado passivo. As 

imagens mostraram que os pites formados sobre o aço 347 são mais intensos do que 

os pites formados sobre o aço 304L, indicando que o aço 347 é mais sensível ao 

ataque dos cloretos e conseqüentemente mais susceptíveis a corrosão por pites. 

 

4.2.4. Comparando a ação dos oxiânions molibdato e tungstato na proteção dos 
aços inoxidáveis 347 e 304L 

 

Nesse item foram realizadas comparações entre os melhores resultados, para a 

proteção contra a corrosão por pites dos aços inoxidáveis 347 e 304L, obtidos com os 

inibidores molibdato e tungstato de sódio, para ambos, os melhores resultados foram 

com a adição de 10-2 M de íons. Todos os ensaios eletroquímicos foram feitos utilizando 

RDE, com uma velocidade de rotação constante de 1200 rpm, e em água desoxigenada 

contendo 300 ppm de íons cloreto com e sem 10-2 M de íons inibidores, à temperatura 

ambiente (T= 25 ± 2 0C). 

 

 A Figura 69 apresenta os diagramas de EIS para o aço 304L lixado, obtidos em 

água desoxigenada contendo 300 ppm de íons cloreto na presença e ausência dos 

oxiânions molibdato e tungstato. Na Figura 69A, os diagramas de Nyquist mostram um 

maior arco capacitivo para o aço 304L na presença dos íons tungstato. Na presença 

dos íons molibdato o diagrama de Nyquist não apresentou alterações em relação ao 

diagrama obtido em 300 ppm de íons cloreto. Na Figura 69B são apresentados os 

diagramas de Bode módulo de Z e de ângulo de fase. Nos diagramas de Bode módulo 

de Z observa-se que na presença de tungstato a magnitude de impedância alcançada 

foi maior. Nos diagramas de Bode ângulo de fase a presença dos inibidores alargou os 

diagramas em freqüências intermediárias, indicando que a camada de óxidos está 
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sendo favorecida pela adição dos oxiânions. Na região de baixa freqüência 

(aproximadamente 30 mHz) é observado que os valores de ângulo de fase para o aço 

304L na presença dos oxiânions foram maiores do que somente em cloreto, indicando 

que os processos de transferência de carga na superfície do eletrodo estão sendo 

retardados pela presença dos inibidores.  

 Os resultados obtidos com os inibidores são semelhantes, a pequena diferença 

pode ter sido ocasionada pelo tratamento superficial inicial (lixamento), sendo difícil a 

obtenção de superfícies reprodutíveis. E como a técnica de EIS é bastante sensível, a 

falta de reprodutibilidade entre as superfícies acaba prejudicando os resultados. 
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Figura 69 - Diagramas de impedância para o aço inoxidável 304L lixado (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode 
de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de imersão em água 
desoxigenada contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm); x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de 
íons molibdato; x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de íons tungstato. 
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 Nas Figuras 70 e 71 são apresentados os diagramas de EIS para os aços 

inoxidáveis 304L e 347 polidos, respectivamente. Os diagramas foram obtidos nas 

mesmas condições usadas para os aços lixados.  

 Para o aço 304L a presença dos inibidores aumentou os diâmetros nos arcos 

capacitivos em relação ao obtido em água contendo cloreto, como mostrado na Figura 
70A. Nos diagramas de Bode (Figura 70B) verifica-se que a camada de óxido (segunda 

constante de tempo, localizada em freqüências intermediárias) foi favorecida pela 

presença dos inibidores, pois apresentam maiores ângulos de fase. Os oxiânions 

provocaram o alargamento da segunda constante de tempo e deslocaram a terceira 

constante para regiões de freqüências mais baixas, aumentando a resistência contra a 

corrosão por pites. Fixando a freqüência em 30 mHz observa-se que os maiores 

ângulos de fase foram obtidos na presença dos íons molibdato, porém os valores 

apresentam uma certa instabilidade. 
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Figura 70 - Diagramas de impedância para o aço inoxidável 304L polido (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode 
de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de imersão em água 
desoxigenada contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm); x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de 
íons molibdato; x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de íons tungstato. 

 

 Para o aço 347 (Figura 71) os melhores resultados também foram obtidos na 

presença dos oxiânions. Os resultados com os íons molibdato foram levemente 

melhores do que os obtidos com os íons tungstato. 

 As Figuras 70 e 71 mostraram um considerável aumento da impedância total 

para os meios contendo o inibidor. Os pontos obtidos a baixa freqüência mostraram 

uma certa instabilidade do sistema, provavelmente porque nesta região de freqüência, a 

medida pode estar sendo sensível à competição por adsorção no substrato, dos íons 

cloreto com os íons inibidores, onde um estaria tentando “atacar” e o outro “proteger” o 

substrato. 
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Figura 71 - Diagramas de impedância para o aço inoxidável 347 polido (A) gráfico de Nyquist, (B) Bode 

de log|Z| e Bode ângulo de fase, obtidos após 130 minutos de imersão em água 
desoxigenada contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm); x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de 
íons molibdato; x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de íons tungstato. 
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 As Figuras 72 e 73 apresentam as curvas de polarização cíclica para o aço 

inoxidável 347, obtidas em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons cloreto na 

presença e ausência dos oxiânions molibdato e tungstato. 

 Na Figura 72 as curvas mostram que os inibidores foram bastante efetivos na 

proteção contra a corrosão por pites, uma vez que na presença dos mesmos o aço 

apresentou um comportamento passivo em um amplo intervalo de potencial. Os valores 

de densidade de corrente obtidos em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons 

cloreto foram elevados, mas a adição dos oxiânions deslocou os valores para correntes 

menores (aproximadamente 10-6 A cm-2). É possível observar que os valores de Ep 

foram acentuadamente maiores na presença do inibidor, no entanto, mesmo em alta 

concentração houve regiões de crescimento de pites. Os pites formados na presença 

do inibidor foram repassivados, o que não aconteceu para os pites formados em água 

contendo 300 ppm de íons cloreto. 

 Nas curvas de PC apresentadas na Figura 72 é possível observar que a ação do 

oxiânion molibdato foi mais efetiva do que a do tungstato, pois o Ep foi maior, 

retardando o aparecimento de pites. Os oxiânions molibdato e tungstato formam 

compostos estáveis com os íons ferro (FeMoO4 ou FeWO4), diminuindo a atividade do 

ferro e repassivando os pites. Esses resultados mostram que em alta concentração o 

molibdato é mais efetivo do que o tungstato, pois em alta concentração o molibdato 

também pode reagir com íons cloreto e formar complexos pouco solúveis, diminuindo a 

ação agressiva dos íons cloreto.  

 No entanto, em baixa concentração, o oxiânion tungstato é mais efetivo na 

proteção contra corrosão por pites do que o oxiânion molibdato, como mostrado na 

Figura 73. Os íons tungstato formam mais facilmente os compostos de polimerização, 

que se adsorvem sobre o substrato, pois são necessárias menos quantidade de íons 

para a formação desses compostos do que para os compostos de molibdato.  
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Figura 72 - Curvas de PC para o aço inoxidável 347 lixado, obtidos após 3 horas de imersão em água 

desoxigenada contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm); x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de 
íons molibdato; x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 73 - Curvas de PC para o aço inoxidável 347 lixado, obtidos após 3 horas de imersão em água 

desoxigenada contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-4 M de íons molibdato; x de íons Cl- 
(x = 300 ppm) e 10-4 M de íons tungstato. 

 

 Para o aço 304L as curvas obtidas em alta concentração de oxiânions (Figura 74) 

mostraram comportamento semelhante ao obtido para o aço 347, contudo o resultado 

obtido com o oxiânion molibdato mostrou que não houve regiões de crescimento de 

pites, pois os valores de densidade de corrente foram menores na varredura inversa do 

que na varredura direta. E em concentração mais baixa de inibidor (Figura 75), a ação 

benéfica dos íons tungstato foi mais evidente para o aço 304L do que para o aço 347, 

em relação a ação dos íons molibdato. 
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Figura 74 - Curvas de PC para o aço inoxidável 304L lixado, obtidos após 3 horas de imersão em água 

desoxigenada contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm); x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de 
íons molibdato; x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-2 M de íons tungstato. 
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Figura 75 - Curvas de PC para o aço inoxidável 304L lixado, obtidos após 3 horas de imersão em água 

desoxigenada contendo x de íons Cl- (x = 300 ppm) e 10-4 M de íons molibdato; x de íons Cl- 
(x = 300 ppm) e 10-4 M de íons tungstato. 
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 Em suma, os melhores resultados foram obtidos com o oxiânion molibdato em 

alta concentração (10-2 M de íons) para o aço inoxidável 304L, tornando-o menos 

susceptível ao ataque dos íons cloreto.  

 

4.2.5. Método potenciostático – Medidas cronoamperométricas 
 
 Nesta parte do estudo foram realizados ensaios cronoamperométricos para os 

aços inoxidáveis 347 e 304L em água desoxigenada contendo 300 ppm de íons cloreto 

com e sem a adição 10-2 M de dos íons inibidores (molibdato ou tungstato) com a 

finalidade de estudar a ação dos oxiânions em diferentes situações. Os potenciais 

aplicados por duas horas no eletrodo de trabalho, após três horas de imersão, foram 

definidos a partir de curvas de polarização cíclica obtidas anteriormente em solução 

desoxigenada contendo 300 ppm de íons cloreto (obtida para cada aço), tais potenciais 

correspondem a regiões de maior e menor agressividade aos aços. Todos os ensaios 

cronoamperométricos fora feitos em temperatura ambiente (26 ± 2º C) e utilizando RDE 

com uma velocidade de rotação do eletrodo constante de 1200 rpm. 

 
4.2.5.1. Aço inoxidável 347 
 

O estudo amperométrico realizado com o aço 347 aplicando um valor de 

potencial, que foi definido a partir do resultado de curva de polarização cíclica em 

solução desoxigenada contendo 300 ppm de Cl-, obtida anteriormente (ver Figura 30A), 

0,0 V / E Hg/Hg2SO4 porque é uma região agressiva (região de instabilidade), favorável ao 

crescimento de pites e -0,29 V / E Hg/Hg2SO4 porque é uma região abaixo do Ep (região 

de maior estabilidade). As medidas foram obtidas em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons cloreto com e sem a presença de 10-2 M de íons inibidor (molibdato ou 

tungstato) aplicando o potencial constante (por duas horas) após 3 horas de imersão. 

As curvas amperométricas são apresentadas na Figura 76. 

Os resultados mostraram que aplicando tanto 0,0 V / E Hg/Hg2SO4 como -0,29 V / E 

Hg/Hg2SO4 os valores de densidade de corrente para o aço 347 em água desoxigenada 
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contendo apenas com íons cloreto, se deslocaram para valores mais positivos, 

indicando que o processo, provavelmente de dissolução do eletrodo, aumentou e assim, 

favorecendo a resposta de corrente. Depois de 10 minutos do inicio da aplicação do 

potencial, os valores de corrente tendem a se estabilizar, porém continuam altos. Na 

ausência dos inibidores a aplicação de potencial mais positivo (0,0 V / E Hg/Hg2SO4), a 

agressividade do eletrólito foi maior, pois os valores de densidade de corrente foram 

mais elevados do que para o potencial mais negativo aplicado (-0,29 V / E Hg/Hg2SO4). 

Para as curvas obtidas na presença tanto de molibdato quanto de tungstato, o 

comportamento do aço 347 foi diferente, ou seja, com a aplicação do potencial (0,0 e -

0,29 V / E Hg/Hg2SO4) os valores de densidade de corrente caíram acentuadamente e com 

o aumento do tempo de aplicação permaneceram em queda, indicando que a presença 

do inibidor altera a atividade dos sítios ativos presentes na superfície do aço, 

bloqueando-as por meio da adsorção de compostos estáveis contendo íons molibdato 

ou tungstato. A adição de inibidor aumentou à resistência a corrosão por pites do aço 

inoxidável 347. Os valores de densidade de corrente são apresentados na Tabela 8. 

 

 



171 
 

 

0 20 40 60 80 100 120
1E-11

1E-9

1E-7

1E-5

1E-3

i A
 c

m
-2

t min

 A em -0,29 V
 A em    0,0 V
 B  em -0,29 V
 B  em 0,0 V
 C  em -0,29 V
 C  em 0,0 V

347

 
Figura 76 - Medidas cronoamperométricas em -0,29 V/ / E Hg/Hg2SO4 e em 0,0 V/ / E Hg/Hg2SO4 por 2 horas 

para o aço inoxidável 347 polido, aplicação do potencial após 3 horas de imersão em A - 
água desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl-; B - água desoxigenada contendo 300 
ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons molibdato e em C - água desoxigenada contendo 300 ppm 
de íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato.  

 

A Figura 77 apresenta a imagem obtida por SEM para o aço 347 polido, antes 

da imersão no eletrólito para a realização dos ensaios. A imagem mostra a presença de 

precipitados de nióbio (regiões claras) e poucas incrustações (alumina durante o 

lixamento) e algumas inclusões de sulfeto de manganês. As micrografias apresentadas 

nas Figuras 78 a 80 foram obtidas por SEM logo após cada experimento 

cronoamperométrico. As imagens confirmam os resultados obtidos na 

cronoamperometria. Na ausência dos inibidores (Figura 78) houve a formação de pites 

maiores e intensos, além disso, observa-se que ocorreu uma maior dissolução nas 

áreas ao redor das incrustações. Com a presença do inibidor (Figuras 79 e 80) é 

possível observar um número bastante reduzido de pites na superfície do aço 

inoxidável 347. Os oxiânions molibdato e tungstato, atuam fortalecendo a camada 

passiva presente sobre a superfície do metal, dificultando o ataque dos cloretos.  
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tornando o aço mais resistente à corrosão por pites. Ilevbare e Burstein (2003) 

verificaram que a presença de oxiânions inibidores, como por exemplo, o molibdato, 

deslocam os valores de densidade corrente dos aços inoxidáveis para valores 

significantemente menores em relação aos valores obtidos somente na presença de 

ions cloreto. O molibdato provoca a diminuição dos eventos de pites metaestáveis, 

dificultando a evolução destes a pites estáveis. O efeito do inibidor foi bastante 

significativo principalmente em potenciais mais negativos, visto que nessa faixa de 

potencial o sistema encontra-se mais estável e distante do Ep. 

 
Tabela 8 - Valores de densidade de corrente para o aço inoxidável 347, obtidos por meio de medidas 

cronoamperométricas a potencial constante (iniciada após 3 horas de imersão em água 
desoxigenada contendo íons cloreto, cloreto e molibdato, cloreto e tungstato) medidos após 2 
horas de aplicação de potencial. 

 i / A cm-2 

 
300 ppm Cl- em -0,29 V 
 

5,9 x 10-6 

300 ppm Cl- em 0,0 V 
 

2,1 x 10-4 

300 ppm Cl- + 10-2 M de MoO4
2-em -0,29 V 

 
2,9 x 10-8 

300 ppm Cl- + 10-2 M MoO4
2-em 0,0 V 

 
4,1 x 10-8 

300 ppm Cl- + 10-2 M WO4
2-em -0,29 V 

 
1,2 x 10-8 

300 ppm Cl- + 10-2 M WO4
2-em 0,0 V 

 
3,3 x 10-8 

 
4.2.5.2. Aço inoxidável 304L 

 
O estudo cronoamperométrico realizado com o aço 304L aplicando um valor de 

potencial, que foi definido a partir do resultado de curva de polarização cíclica em 

solução desoxigenada contendo 300 ppm de Cl-, obtida anteriormente (ver Figura 31A), 

0,0 V / E Hg/Hg2SO4 porque é uma região agressiva (região de instabilidade), favorável ao 

crescimento de pites e -0,29 V / E Hg/Hg2SO4 porque é uma região abaixo do Ep (região 

de maior estabilidade). As medidas foram obtidas em água desoxigenada contendo 300 

ppm de íons cloreto com e sem a presença de 10-2 M de íons inibidor (molibdato ou 
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tungstato) aplicando o potencial constante (por duas horas) após 3 horas de imersão. 

As curvas amperométricas são apresentadas na Figura 81. 

Os resultados mostraram que os íons cloreto na ausência do inibidor causam 

sérios danos aos aços inoxidáveis, pois mesmo o metal estando passivo, quando 

aplica-se um potencial verifica-se que a película passiva é facilmente quebrada e a 

densidade de corrente atinge valores relativamente altos (~ 10-4 A cm-2), ocasionando 

assim a corrosão por pites. 

 Por outro lado, observa-se que a ação dos oxiânions foi positiva, isto é, na 

presença do inibidor a densidade de corrente para o aço inoxidável 304L é deslocada 

para valores extremamente baixos (~ 10-8 A cm-2), indicando que além de manter o 

material passivo, o inibidor fortalece a camada passiva presente na superfície mesmo 

em potenciais mais altos.  

Para o aço 304L o potencial mais positivo (0,0 V / E Hg/Hg2SO4) aplicado na 

ausência dos inibidores, mostrou que houve um aumento da agressividade do eletrólito 

ao aço, pois os valores de densidade de corrente foram mais elevados. No entanto, na 

presença dos oxiânions, com a aplicação do potencial mais elevado, os valores de 

densidade de corrente obtidos foram menores. Observando a imagem obtida por SEM 

para o aço 304L após o polimento (Figura 82) verifica-se que mesmo após o polimento, 

o aço apresenta uma superfície com muitas incrustações (de alumina), provenientes do 

lixamento. Dessa forma, durante as três horas de imersão (sem aplicação do potencial) 

ocorre uma limpeza superficial e conseqüentemente adsorção de espécies inibidoras 

(quanto mais sítios ativos na superfície, maior a adsorção do inibidor). Com a aplicação 

do potencial mais positivo, há um enriquecimento no filme passivo de compostos 

estáveis (FeMoO4 ou FeWO4), por isso as curvas apresentam mais ruídos (dissolução e 

repassivação). 
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Figura 81 - Medidas cronoamperométricas em -0,29 V/ / E Hg/Hg2SO4 e em 0,0 V/ / E Hg/Hg2SO4 por 2 horas 
para o aço inoxidável 347 polido, aplicação do potencial após 3 horas de imersão em A - 
água desoxigenada contendo 300 ppm de íons Cl-; B - água desoxigenada contendo 300 
ppm de íons Cl- e 10-2 M de íons molibdato e em C - água desoxigenada contendo 300 ppm 
de íons Cl- e 10-2 M de íons tungstato.  

 

As micrografias apresentadas nas Figuras 83 a 85 foram obtidas por SEM logo 

após cada experimento cronoamperométrico. As imagens confirmam os resultados 

obtidos na cronoamperometria. Na ausência dos inibidores (Figura 83) houve a 

formação de pites maiores e intensos, além disso, observa-se que ocorreu uma maior 

dissolução nas áreas ao redor das incrustações. Com a presença do inibidor (Figuras 
84 e 85 é possível observar que as áreas ao redor das incrustações não sofrem um 

ataque tão forte, indicando que os oxiânions bloqueiam esses pontos de ataque dos 

cloretos. Comparando as imagens obtidas na presença do molibdato (Figura 84) e na 

presença do tungstato (Figura 85) é possível observar menores áreas dissolvidas nas 

imagens para o aço 304L em solução contendo íons tungstato, mesmo em correntes 

mais elevadas (ver Figura 81). Provavelmente isso se deve ao preparo das amostras 

(pré-tratamento por polimento), gerando mais incrustações em uma do que na outra. 
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observado que mesmo em regiões de potenciais (0,0 V ver Figura 31A, curva obtida 

com 300 ppm de íons cloreto) mais próximos ao Ep, à ação do inibidor é fundamental 

para a obtenção de valores de densidade de corrente extremamente baixos (~ 10-8 A 

cm-2). 

 
Tabela 9 - Valores de densidade de corrente para o aço inoxidável 304L, obtidos por meio de medidas 

cronoamperométricas a potencial constante (iniciada após 3 horas de imersão em água 
desoxigenada contendo íons cloreto, cloreto e molibdato, cloreto e tungstato) medidos após 
2 horas de aplicação de potencial. 

 icorr / A cm-2 

 
300 ppm Cl- em -0,29 V 
 

3,3 x 10-5 

300 ppm Cl- em 0,0 V 
 

2,4 x 10-4 

300 ppm Cl- + 10-2 M de MoO4
2-em -0,29 V 

 
2,7 x 10-8 

300 ppm Cl- + 10-2 M MoO4
2-em 0,0 V 

 
1,4 x 10-8 

300 ppm Cl- + 10-2 M WO4
2-em -0,29 V 

 
6,7 x 10-8 

300 ppm Cl- + 10-2 M WO4
2-em 0,0 V 

 
3,9 x 10-8 
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5. CONCLUSÕES  
 
 

A obtenção de dados eletroquímicos, em sistemas muito resistivos, necessita de 

redobrada atenção pelo fato de que os manuais de equipamentos não descreverem as 

condições de uso de filtros, que devem ser utilizados no momento da aquisição dos 

dados e estes devem ser testados para que se chegue ao filtro mais adequado para 

cada eletrólito altamente resistivo.  

Medidas eletroquímicas obtidas em soluções de alta resistência necessitam de 

uma geometria de disposição dos eletrodos mais cuidadosa e com maior precisão 

(dado que a resistência é função da distância) do que sistemas mais comumente 

estudados em corrosão onde se trabalha com soluções normalmente condutoras.  

A possível contaminação da superfície dos aços inoxidáveis austeníticos durante 

o lixamento com lixas que utilizam a alumina como abrasivo deve ser averiguada, pois 

os resultados diferirão daqueles que seriam encontrados para os aços sem essas 

incrustações superficiais. O aço 304L é mais suceptível à formação das incrustações 

por ter menor dureza quando comparado ao aço 347. 

As medidas eletroquímicas indicam que os aços inoxidáveis 347 e 304L são 

susceptíveis à corrosão por pite na presença do ânion cloreto. Aumentando a 

concentração deste íon em solução aumenta a agressividade do eletrólito, facilitando a 

formação de pites. Os íons cloreto, principalmente em concentrações mais altas, 

atacam as regiões deformadas em torno das incrustações presentes na superfície do 

metal, destacando-as e conseqüentemente limpando a superfície. No entanto, na 

ausência das incrustações, os cloretos atacam a camada passiva, diminuindo a 

resistência à  corrosão por pites. 

As imagens obtidas por microscopia óptica e por microscopia eletrônica de 

varredura, indicam que com o uso de concentrações crescentes de inibidores, o número 

de pites na superfície dos aços inoxidáveis 347 e 304L é reduzido, tendo-se alcançado 

os melhores resultados com a concentração máxima testada de 10-2 M. 

Os oxiânions molibdato e tungstato agem de forma positiva sobre os aços 

inoxidáveis 347 e 304L, pois retardam o aparecimento de pites, tornando-os mais 
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resistentes a esse tipo de corrosão. Os valores de densidade de corrente foram 

deslocados para valores menores, favorecendo a passivação dos aços e levando ao 

aumento dos valores de Ep na presença dos inibidores.  

O uso da EIS mostrou que os inibidores de corrosão atuam melhorando a 

camada de óxidos presente sobre os aços inoxidáveis 347 e 304L, retardando os 

processos de transferência de carga na superfície do eletrodo. 

A técnica de cronoamperometria foi muito importante para analisar a eficiência 

do inibidor para os aços estudados. Na presença do inibidor os valores de densidade de 

corrente de resposta foram acentuadamente menores do que na ausência. 

O uso dos inibidores molibdato e tungstato de sódio proporcionou resultados 

excelentes para os aços inoxidáveis 347 e 304L contra a corrosão por pites, sendo os 

resultados obtidos com alta concentração de molibdato (10-2 M) levemente superiores 

aos obtidos  com tungstato. Em concentrações mais baixas (10-4 M), o tungstato foi 

mais efetivo que o molibdato.  

Visto que o tungstato de sódio possui um custo muito menor (42 reais por 500g 

de reagente P.A.) do que o molibdato de sódio (175 reais por 500g de reagente P.A.) 

recomenda-se o uso do tungstato, pois apresenta melhor relação custo beneficio. 

Nas amostras que tiveram a superfície tratada com lixas de abrasivo de alumina, 

essas partículas foram incrustadas nos aços e isso levou ao desaparecimento de um 

potencial de pite bem definido. Na presença de alta concentração de cloretos, essas 

partículas foram arrancadas pelo ataque às regiões deformadas mecanicamente, 

localizadas ao redor das partículas incrustadas e as propriedades do aço em si 

puderam ser verificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 
ABREU, C. M. CRISTOBAL, M. J. LOSADA, R. NOVOA, X. R. PENA, G. PEREZ, M. C. 

Long-term behaviour of AISI 304L passive layer in chloride containing medium. 

Electrochimica Acta, v. 51, 2006, p. 1881–1890. 

 

ABREU, C. M. CRISTOBAL, M. J. NOVOA, X. R. PENA, G. PEREZ, M. C. RODRIGUEZ, 

R. J. Modifications of the stainless steels passive film induced by cerium Implantation. 

Surface and Coatings Technology, v. 158, 2002, p. 582–587. 

 

AÇO INOX-APLICAÇÕES TÍPICAS. Disponível em: 

http://www.sianfer.com.br/modules/produtos/print.php?id=7 acesso em 26/02/2008. 

 

ALENTEJANO, C. R.; AOKI, I. V. Localized corrosion inhibition of 304 stainless steel in 

pure water by oxyanions tungstate and molybdate. Electrochimica Acta, v. 49, 2004, 

p.2779-2785. 

 

ALENTEJANO, C. R. Estudo dos oxiânions tungstato e molibdato como inibidores de 

corrosão para o aço inoxidável 304 em água típica de circuitos de geração de vapor de 

reatores nucleares. Dissertação (Mestrado). Engenharia Química. USP. São Paulo, 

2003. 

 

AMEER, M. A. FEKRY, A. M. HEAKAL, E. T. F. Electrochemical behavior of passive 

films on molybdenum-containing austenitic stainless steels in aqueous solutions. 

Electrochimica Acta. v. 50, 2004, p. 43-49. 

 

AOKI, I. V. Corrosão e processos de proteção de materiais metálicos. São Paulo: PQI / 

EPUSP, 2006. / Notas de aula da disciplina PQI 5760. 

 



183 
 

 

AQUINO, I. P. Caracterização da superfície do aço-carbono ABNT 1008 revestida com 

organo-silanos por meio de técnicas eletroquímicas e físico-químicas Dissertação 

(mestrado) 2006. 

 

ASM Handbook, Metals Handbook: Metallography and Microestructures, v. 9, 1985, p. 

282. 

 

AZAMBUJA, D. S. MARTINI, E. M. A. MULLER, I. L. Corrosion behaviour of iron and 

AISI 304 stainless steel in tungstate aqueous solutions containing chloride. J. Braz. 

Chem. Soc., v. 14, n. 4, 2003, p. 570-576. 

 

BOMMERSBACH, P. DUMONT, C. A. MILLET, J. P. NORMAND, B. Hydrodynamic 

effect on the behavior of a corrosion inhibitor film: Characterization by electrochemical 

impedance spectroscopy. Electrochimica Acta, v. 51, 2006, p. 4011-4018. 

 

BRETT, A.M. OLIVEIRA E BRETT, C.M. Eletroquímica, Princípios, Métodos e 

Aplicações. Oxford University Press, 1993, 471 p. 

 

BURSTEIN, G. T. MARSHALL, P. I. Growth of passivating films on scratched 304L 

stainless steel in alkaline solution. Corrosion Science, v. 23, n. 4, 1983, p. 125-137. 

 

CANSEVER, N. ÇAKIR, A. F. URGEN, M. Inhibition of stress corrosion cracking of AISI 

304 stainless steel by molybdate ions at elevated temperatures under salt crust. 

Corrosion Science, v. 41, 1999, p. 1289-1303. 

 

Corrosão por pites, disponível em: 

http://www.egr.uri.edu/che/course/CHE534w/chapter4PittingCorrosion.htm, acesso em 

08/10/2007. 

 

COSTA, R. C. S. RAMALHO, G. L. B. LOPES, D. F. A. MEDEIROS, F. N. S. 

MEDEIROS, L. C. L. BRUNO, A. D. S. Avaliação da sensitização do aço inoxidável AISI 



184 
 

 

304L através de imagens micrográficas. Trabalho Técnico Científico apresentado no 3° 

Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás, realizado no período de 2 a 5 de 

outubro de 2005, em Salvador. 

 

COTTON, F.A. WILKINSON, G. Química Inorgânica. Livros Técnicos e Cientificos 

Editora S.A. Rio de Janeiro, 1978, 601p. 

 

CRISTOFARO, N. PIANTINI, M. ZACCHETTI, N. The influence of temperature on the 

passivation behaviour of a super duplex stainless steel in a boric-borate buffer solution. 

Corrosion Science, v. 39, n. 12, 1997, p. 2181-2191. 

 

DELTOMBE, E. ZOUBOV, N. POURBAIX, M. “Atlas of the Electrochemical Equilibria in 

Aqueous Solution”, Pergamon Press, 1966;  p. 

 

DIAMANTINO, T. C. GUILHERMINO, L. ALMEIDA, E. SOARES, A. M. V. M. Toxicity of 

sodium molybdate and sodium dichromate to Daphnia magna straus evaluated in acute, 

chronic, and acetylcholinesterase inhibition tests. Ecotoxicology and Environmental 

Safety, v. 45, 2000, p. 253-259. 

 

DI PAOLA, A. Study of passive films on stainless steels by photocurrent measurements. 

Corrosion Science. v. 31, 1990, p. 739-744. 

 

FONTANA, M. G. Corrosion Engineering, 3ª ed., 1987, p. 63-73. 

 

FUJIOKA, E. NISHIHARA, H. ARAMAKI, K. The inhibition of pit nucleation and growth 

on the passive surface of iron in a borate buffer solution containing Cl- by oxidizing 

inhibitors. Corrosion Science, v. 38, 1996, p. 1915-1933. 

 

GENTIL, V. Corrosão, 3 ed., Rio de Janeiro: LTC, 1996, 345 p. pag 71-84. 

 



185 
 

 

GRUNDIG, W. Corrosão Metálica. In: SOUZA, P. R. Estudo do comportamento de 

tensoativos a base de organo-silanos como inibidores de corrosão para o aço ABNT 

1005 em meio de HCl 2M.. Dissertação (Mestrado). Engenharia Química. USP. São 

Paulo, 2005, p. 3. 

 

GUANNAN, M. XIANGHONG, L. QING, Q. JUN, Z. Molybdate and tungstato as 

corrosion inhibitors for cold rolling steel in hydrochloric acid solution. Corrosion Science, 

v. 48, 2006, p. 445-459. 

 

HAMADOU, L. KADRI, A. BOUGHRARA, D. BENBRAHIM, N. PETIT, J. P. Influence of 

oxidation time on semiconductive behaviour of thermally grown oxide films on AISI 304L. 

Applied Surface Science, v. 252, 2006, p.4209–4217. 

 

HUSAIN, A. HABIB, K. JARMAN, R. The inhibition effect of sodium molybdate on the 

initiation of corrosion fatigue of 1020 mild steel in aqueous solution. Desalination, v. 99, 

1994, p. 113-118. 

 

ILEVBARE, G. O. BURSTEIN, G. T. The inhibition of pitting corrosion of stainless steel 

by chromate and molybdate ions. Corrosion Science, v. 45, 2003, p. 1545-1569. 

 

KELLY,R. G. SCULLY, J. R. SHOESMITH, D. W. BUCHHEIT, R. G. Electrochemical 

Techniques in Corrosion Science and Engineering. Marcel Dekker, Inc. New York Basel, 

2002, 426 p. 

 

KOCIJAN, A. DONIK, C. JENKO, M. Electrochemical and XPS studies of the passive 

film formed on stainless steels in borate buffer and chloride solutions. Corrosion Science, 

v. 49, 2007, p. 2083–2098. 

 

KRAKOWIAK, S. DAROWICKI, K. SLEPSKI, P. Impedance investigation of passive 304 

stainless steel in the pit pre-initiation state. Electrochimica Acta, v. 50, 2005, p. 2699–

2704. 



186 
 

 

 

LANDRUM, R. J. Designing for Corrosion Control, NACE, 1989, 350 p. 

 

MARSHALL, P. I. BURSTEIN, G. T. The effects of pH on the repassivation of 304L 

stainless steel. Corrosion Science, v. 23, n. 11, 1983, p. 1219-1228. 

 

MAXIMOVITCH, S. BARRAL, G. CRAS, L. F. CLAUDET, F. The Electrochemical 

incorporation of molybdenum in the passive layer of a 17% Cr ferritic stainless steel. its 

influence on film stability in sulphuric acid and on pitting corrosion in chloride media. 

Corrosion Science, v. 37, n. 2, 1995, p. 271-291. 

 

OCHOA, N. MORAN, F. PEBERE, N. TRIBOLLET, B. Influence of flow on the corrosion 

inhibition of carbon steel by fatty amines in association with phosphonocarboxylic acid 

salts Corrosion Science, v. 47, 2005, p. 593–604. 

 

OKUYAMA, M. HARUYAMA, S. The Cathodic Reduction of Oxygen on Stainless Steels 

in a Neutral Solution. Corrosion Science, v. 31, 1990, p. 521-526. 

 

OS AÇOS INOXIDÁVEIS, Disponível em: http://www.coladaweb.com/quimica/acos.htm 

acesso em 26/02/2007. 

 

PANOSSIAN, Z. Corrosão e proteção contra corrosão em equipamentos e estruturas 

metálicas. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, v. 1, 1993a , p.280. 

 

PÓLO, J. L. CANO, E. BASTIDAS, J.M. An impedance study on the influence of 

molybdenum in stainless steel pitting corrosion. Jornal of Electroanalytical Chemistry, v. 

537, 2002, p. 183-187. 

 

PRINCETON APPLIED RESEARCH, APPLICATION NOTES CORR-4. Electrochemistry 

and corrosion overview and techniques. Disponível em: http://new.ametek.com/content-

manager/files/PAR/088.pdf, acesso em 20/03/2007. 



187 
 

 

 

SAKASHITA, M. SATO, N. The effect of molybdate anion on the íon-selectivity of 

hydrous ferric oxide films in chloride solutions. Corrosion Science, v. 17, 1977, p. 473-

486. 

 

SALVAGO, G. FUMAGALLI, G. SINIGAGLIA, D. The corrosion behavior of AISI 304L 

stainless steel in 0.1 M HCl at room temperature-I. Corrosion Science, v. 23, n. 5, 1983, 

p. 507-514. 

 

SAREMI, M. DEHGHANIAN, C. SABET, M. M. The effect of molybdate concentration 

and hydrodynamic effect on mild steel corrosion inhibition in simulated cooling water. 

Corrosion Science, v. 48, 2006, p. 1404-1412. 

 

SEDRIKS, J. A. Corrosion of Stainless Steels. Wiley Interscience, 2. ed., New York, 

1996,437 p.  

 

SHAMS EL DIN*, A. M. MOHAMMED, R. A. HAGGAG, H. H. Corrosion inhibition by 

molybdate/polymaliate mixtures. Desalination, v. 114, 1997, p. 85-95. 

 

SHAMS EL DIN*, A. M. WANG, L. Mechanism of corrosion inhibition by sodium 

molybdate. Desalination, v. 107, 1996, p. 29-43. 
 

SLEMNIK, S. MILOSEV, I. An impedance study of two types of stainless steel in ringer 

physiological solution containing complexing agents. J. Material Science, v. 17, 2006, 

911-918. 

 

SMIALOWSKA, Z. S. Pitting Corrosion of Metais. National Association of Corrosion 

Engineers (NACE), Houston, 1986, p.  . 

 

SMIALOWSKA, Z. S. Review of Literature on Pitting Corrosion Published Since 1960. 

Corrosion Science, v. 27, 1971, p. 223-233. 



188 
 

 

 

SOUZA, P. R. Estudo do comportamento de tensoativos a base de organo-silanos como 

inibidores de corrosão para o aço ABNT 1005 em meio de HCl 2M.. Dissertação 

(Mestrado) apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para a 

obtenção do Título de Mestre em Engenharia Química, São Paulo, 2005. 

 

SUDESH, T.L. WIJESINGHE, L. BLACKWOOD, D.J. Characterisation of passive films 

on 300 series stainless steels. Applied Surface Science, v. 253, 2006, p. 1006–1009. 

 

TANG, J. E. HALVARSSON, M. ASTEMAN, H. SVENSSON, J. E. The microstructure of 

the base oxide on 304L steel. Micron, v. 32, 2001, p. 799-805. 

 

TEBECHERANI, C. T. P. Aços Inoxidáveis. Disponível em: 

http://www.pipesystem.com.br/Artigos_Tecnicos/Aco_Inox/Artigo_para_pipesystem_sob

re_inox1.pdf, acesso em 08/10/2007. 

 

TECHNIQUES. Disponível em: http://www.epsilon-

web.net/Ec/manual/Techniques/ChronoI/dca.html acesso em 30/11/2007 

 

TRABANELLI, G. Corrosion inhibitors, In: MANSFELD, F. Corrosion mechanism. New 

York: Marcel Dekker, 1987, p. 119-142. 

 

TRETHEWEY, K. R. PATON, M. Electrochemical impedance behaviour of type 304L 

stainless steel under tensile loading. Materials Letters, v. 58, 2004, p. 3381– 3384. 

 

UHLIG, H. H. The corrosion Handbook. New York: John Wiley & Sons. 1966, p. 1188. 

 

URGEN, M. ÇAKIR, A. F. The effect of molybdate íons on the temperature dependent 

pitting potential of austenitic stainless steels in neutral chloride solutions. Corrosion 

Science, v. 32, 1991, p. 841-852. 

 



189 
 

 

VUKASOVICH, M. S. ROBITAILLE, D. R. Corrosion inhibition by sodium molibdate. 

Journal of the Less-Common Metals, v. 54, 1997, p. 437-448. 

 

YASHIRO, H. TANNO, K. The effect of electrolyte composition on the pitting and 

repassivation behavior of AISI 304 stainless steel at high temperature. Corrosion 

Science, v.31, 1990, p. 485-490. 

 

WALLINDER, D. PAN, J. LEYGRAF, C. BAUER, A. D. Electrochemical investigation of 

pickled and polished 304L stainless steel tubes. Corrosion Science, v. 42, 2000, p. 

1457-1469. 

 

WHARTON, J. A. WOOD, R.J.K. Influence of flow conditions on the corrosion of AISI 

304L stainless steel. Wear, v. 256, 2004, p. 525–536. 

 

WOLYNEC, S. Técnicas eletroquímicas em corrosão. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo - EDUSP, 2003. 

 

ZHAO, J. M. ZUO, Y. The effects of molybdate and dichromate anions on pit 

propagation of mild steel in bicarbonate solution containing Cl-. Corrosion Science, v. 44, 

2002, p. 2119-2130. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



190 
 

 

 
Apêndice A 

 
Normalização da resistência do eletrólito Rs  no programa Zview para os 
diagramas de impedância 
 

1o passo: ativar o diagrama desejado para normalizar a Rs. Na região de altas 

freqüências, encontrar com o cursor o valor de impedância imaginária mínimo (a partir 

desse valor, o diagrama começar a subir). Deletar os pontos abaixo desse valor (pontos 

em altas freqüências). 

 

2º passo: selecionar um intervalo de pontos (de preferência um intervalo que contenha 

uma constante de tempo), clicar em tools, instant fit, e escolher um CEE (compatível ao 

seu sistema), anotar o valor de Rs gerado. 

 

3º passo: voltar ao diagrama, pegar o primeiro ponto no Z real (já com os valores 

deletados), clicar em tools, component calculation, e subtrair uma R em série, 

colocando o valor de Rs anotado no passo 2. 

 

OK, o novo gráfico, com o valor de Rs normalizado foi gerado. 

 

Isso é feito para cada diagrama. 

 

 


