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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a susceptibilidade frente à corrosão por pites de um 

aço inoxidável supermartensítico (13%Cr) com diferentes acabamentos superficiais, em meio 

que simula as condições encontradas na faixa do subsolo oceânico brasileiro que antecede a 

densa camada de sal – o chamado pré-sal. Para este estudo foram conduzidos ensaios 

eletroquímicos de polarização anódica potenciodinâmica e de espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIS) em meio contendo 35, 50 e 190 g/L de NaCl e concentrações de oxigênio 

dissolvido <10, 100 e 500 ppb. Foram utilizadas também, as técnicas de espectrometria 

Mössbauer e EDS (Energy Dispersive Spectrometry) acoplado a um microscópio eletrônico 

de varredura (MEV), para a caracterização microestrutural do aço supermartensítico 13%Cr. 

Os ensaios eletroquímicos indicaram que o aumento na concentração de íons cloreto no meio 

tornou o aço estudado mais susceptível à corrosão por pites. Verificou-se também que no 

meio contendo 190 g/L de NaCl à medida que se reduziu a rugosidade superficial do material 

ele se apresentou mais resistente à corrosão por pites, nas diferentes concentrações de 

oxigênio dissolvido estudadas. 

 

Palavras-chave: Aço inoxidável supermartensítico; Corrosão por pites; Acabamento 

superficial; Íon cloreto; Oxigênio dissolvido.   
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to evaluate the susceptibility by pitting corrosion in a 

supermartensitic stainless steel (13%Cr) with different surface finishes, in an environment 

that simulates the conditions found in the range of the Brazilian marine subsoil before the 

dense layer of salt - the so-called pre-salt. In this study were conducted electrochemical tests 

of potentiodynamic anodic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in 

environment containing 35, 50 and 190 g/L of NaCl and dissolved oxygen concentrations 

<10, 100 and 500ppb. Were also used the techniques of Mössbauer spectroscopy and EDS 

(Energy Dispersive Spectrometry) coupled to a scanning electron microscope (SEM) for 

microstructural characterization of 13%Cr steel. It was observed by the electrochemical tests, 

the increase in the concentration of chloride ions in solution makes the studied steel more 

susceptible to localized corrosion. It was also observed that the material showed less 

susceptibility to pitting corrosion when its surface was less rough. 

 

Keywords: Supermartensitic stainless steel; Pitting corrosion; Surface finish; Chloride 

ion; Dissolved oxygen. 

 

  



vii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 3.1 – Efeito do teor de cromo na resistência à corrosão atmosférica de aços ao 

cromo (expostos durante 10 anos em atmosfera industrial). .................................................... 18 

FIGURA 3.2 – Estrutura cristalina da martensita (tetragonal de corpo centrado). .................. 20 

FIGURA 3.3 – Microestrutura da martensita. Ataque: 4% picral + HCl. 1000×. .................... 20 

FIGURA 3.4 – Variação da taxa de corrosão sob tensão em função da concentração de Mo. 22 

FIGURA 3. 5 Corrosão x processo metalúrgico em função da energia. .................................. 23 

FIGURA 3.6 – Célula eletroquímica. Fluxo eletrônico provindo do anodo em direção ao 

catodo........................................................................................................................................ 24 

FIGURA 3.7 – Representação da formação da dupla camada elétrica na interface metal-

solução. ..................................................................................................................................... 28 

FIGURA 3.8 – Composição eletrodo de referência de Ag/AgCl e Calomelano ...................... 29 

FIGURA 3.9 – Auto regeneração da camada passiva de um aço inoxidável. .......................... 32 

FIGURA 3.10 – Curva de polarização para um metal que exibe uma transição ativo-passiva.

 .................................................................................................................................................. 33 

FIGURA 3.11 – Diferentes formas de corrosão. ...................................................................... 34 

FIGURA 3.12 – Esquema representativo de corrosão generalizada. ....................................... 35 

FIGURA 3.13 – Efeito de pites na superfície do metal. ........................................................... 36 

FIGURA 3.14 – Esquema de montagem de uma célula eletroquímica .................................... 38 

FIGURA 3.15 - Esquema de sistema de medições com potenciostato. Onde 1 – eletrodo de 

trabalho, 2 – eletrodo de referencia, 3 – contra eletrodo, 4 – fonte de tensão variável, 5 – 

potenciostato/galvanostato e 6 – amperímetro. ........................................................................ 39 

FIGURA 3.16 – Esquema sistema de obtenção das curvas de polarização. ............................ 40 

FIGURA 3.17 – Representação da curva de polarização obtida através do método de 

polarização potenciodinâmica. ................................................................................................. 41 

FIGURA 3.18 – Esquematização das regiões de uma curva de polarização hipotética para um 

metal que se passiva em um certo eletrólito. ............................................................................ 42 

FIGURA 3.19 - Curva de polarização típica obtida por meio da técnica potenciodinâmica para 

a determinação do potencial de pites Ep. .................................................................................. 43 

FIGURA 3.20 – Circuito elétrico equivalente de uma interface metal-eletrólito. ................... 45 

FIGURA 3.21 - Diagrama de Nyquist mostrando o efeito da impedância difusional de 

Warburg. ................................................................................................................................... 45 

FIGURA 3.22 - Diagrama de Nyquist, com o vetor de impedância e o circuito equivalente. . 47 



viii 

 

FIGURA 3.23 – Representação de Bode, de um processo corrosivo, cujo circuito equivalente 

é o indicado na FIGURA 3.21 .................................................................................................. 47 

FIGURA 3.24 - Representação de Bode, de um processo corrosivo, cujo circuito equivalente é 

o indicado na FIGURA 3.21 ..................................................................................................... 48 

FIGURA 3.25 – Evolução da diminuição das ranhuras na superfície da amostra em função da 

granulometria do abrasivo. (a) 120 grit (b) 240 grit (c) 320 grit (d) 400 grit (e) 600 grit (g) 

6µm diamante. 50x ................................................................................................................... 50 

FIGURA 3.26 – Contornos de grão do aço inoxidável AISI 316. Eletrolítico, 60% HNO3 5V 

45s. ............................................................................................................................................ 51 

FIGURA 3.27 – Ilustração do parâmetro de rugosidade média Ra .......................................... 52 

FIGURA 4.1 – Medição da dimensão das amostras com paquímetro......................................55 

FIGURA 4.2 – (a) máquina utilizada para a técnica de solda ponto. (b) detalhe do processo de 

solda a ponto. ............................................................................................................................ 56 

FIGURA 4.3 – Amostras embutidas utilizadas nos ensaios eletroquímicos. ........................... 56 

FIGURA 4.4 – Representação do esquema e aparato utilizado para desaerar e monitorar a 

concentração de oxigênio dissolvido em solução. .................................................................... 58 

FIGURA 4.5 – Esquema montagem da célula para os ensaios eletroquímicos. ...................... 60 

FIGURA 4. 6 – Detalhe do potenciostato/galvanostato Autolab® PGSTAT 12 interligado ao 

computador. .............................................................................................................................. 60 
 

FIGURA 5.1 - Microestrutura composta por martensita revenida mostrada em micrografia. . 64 

FIGURA 5.2 – Presença majoritária da fase martensítica mostrada no resultado da análise de 

espectroscopia de Mössbauer. .................................................................................................. 65 

FIGURA 5.3 – Precipitados de titânio analisados por MEV/EDS. .......................................... 66 

FIGURA 5.4 - Curvas de polarização anódica potenciodinâmica do aço inoxidável 

supermartensítico em eletrólitos contendo 35, 50 e 190 g/L de NaCl. ..................................... 68 

FIGURA 5.5 – Curvas de polarização obtidas de uma amostra de aço supermartensítico em 

eletrólito contendo concentração <10ppb de oxigênio dissolvido e rugosidade superficial Ra 

0.7µm. ....................................................................................................................................... 70 

FIGURA 5.6 – Pite na superfície da amostra de aço supermartensítico após ensaio com 

rugosidade superficial Ra 0.7 µm e concentração <10ppb de oxigênio dissolvido em solução 

de NaCl 190 g/L. ...................................................................................................................... 71 

FIGURA 5.7 – Curvas de polarização obtidas de uma amostra de aço supermartensítico em 

eletrólito contendo concentração <10ppb de oxigênio dissolvido e rugosidade superficial Ra 

0.2 µm ....................................................................................................................................... 72 



ix 

 

FIGURA 5.8 – Pite na superfície da amostra de aço supermartensítico após ensaio com 

rugosidade superficial Ra 0.2 µm e concentração <10ppb de oxigênio dissolvido em solução 

de NaCl 190g/L ........................................................................................................................ 73 

FIGURA 5.9 – Curvas de polarização obtidas de uma amostra de aço supermartensítico em 

eletrólito contendo concentração < 10 ppb de oxigênio dissolvido e rugosidade superficial Ra 

0.04 µm. .................................................................................................................................... 73 

FIGURA 5.10 – Pite na superfície da amostra de aço supermartensítico após ensaio com 

rugosidade superficial Ra 0.04 µm e concentração < 10 ppb de oxigênio dissolvido em solução

 .................................................................................................................................................. 75 

FIGURA 5.11 – Presença de precipitados de Ti na superfície próxima aos pites do aço 13%Cr 

em solução de NaCl 190g/L. (A) ponto 1 e (B) ponto 2. ......................................................... 76 

FIGURA 5.12 – Precipitados de Ti no interior do pite. MEV: 16.000X. 13%Cr em solução de 

NaCl 190g/L ............................................................................................................................. 76 

FIGURA 5.13 – Composição do precipitado no interior do pite do aço 13%Cr em solução de 

NaCl 190g/L. ............................................................................................................................ 77 

 FIGURA 5.14 – Curvas de polarização típicas obtidas de cada acabamento superficial em 

eletrólito contendo concentração < 10 ppb de oxigênio dissolvido.......................................... 78 

FIGURA 5.15 – (A) Diagramas de Nyquist e (B) Diagramas de Bode, obtidos de cada 

acabamento em eletrólito contendo concentração <10ppb de oxigênio dissolvido.................. 80 

FIGURA 5.16 – Circuito Equivalente utilizado no ajuste dos valores medidos nas curvas de 

impedância eletroquímica. ........................................................................................................ 80 

FIGURA 5.17 – Comparação entre as curvas de impedância obtidas e as curvas de 

impedância ajustadas computacionalmente, para o material com rugosidade superficial Ra 0.7 

µm. (A) Diagramas de Nyquist. ............................................................................................... 81 

FIGURA 5.18 – Comparação entre as curvas de impedância obtidas e as curvas de 

impedância ajustadas computacionalmente, para o material com rugosidade superficial Ra 0.2 

µm.. (A) Diagramas de Nyquist. .............................................................................................. 82 

FIGURA 5.19 – Comparação entre as curvas de impedância obtidas e as curvas de 

impedância ajustadas computacionalmente, para o material com rugosidade superficial Ra 

0.04 µm. (A) Diagramas de Nyquist. ....................................................................................... 83 

FIGURA 5.20 - Curvas de polarização típicas obtidas de cada acabamento em eletrólito 

contendo concentração <10 ppb de oxigênio dissolvido e 190g/L de NaCl. ........................... 86 

FIGURA 5.21 – Curvas de polarização típicas obtidas de cada acabamento em eletrólito 

contendo concentração 100ppb de oxigênio dissolvido e 190g/L de NaCl. ............................. 86 



x 

 

FIGURA 5.22 – Curvas de polarização típicas obtidas de cada acabamento em eletrólito 

contendo concentração 500ppb de oxigênio dissolvido e 190g/L de NaCl. ............................. 87 

FIGURA 5.23 – Curva de polarização esquemática ilustrando as condições sob as quais pites 

podem ou não ocorrer (Pecequilo & Pannosian, 2013, p.23). .................................................. 88 

 FIGURA 5.24 - - Curvas de polarização típicas obtidas do aço supermartensítico com 

rugosidade superficial Ra 0.04 µm em eletrólito contendo concentração <10, 100 e 500ppb de 

oxigênio dissolvido e 190g/L de NaCl. .................................................................................... 89 

 

  



xi 

 

LISTA DE TABELAS E QUADROS 

 

TABELA 3.1 – Principais reações catódicas na corrosão metálica ......................................... 25 

TABELA 3.2 – Indicação da rugosidade Ra em função dos números de classe ...................... 53 

TABELA 4.1 – Composição química nominal do material estudado.......................................55 
 

TABELA 5.1 – Rugosidade média superficial em função da granulometria do acabamento 

superficial utilizado .................................................................................................................. 66 

TABELA 5.2 – Parâmetros obtidos das curvas de polarização anódica potenciodinâmica do 

aço inoxidável supermartensítico em eletrólitos contendo 35, 50 e 190 g/L de NaCl e 0,66 g/L 

de acetato de sódio tri-hidratado. .............................................................................................. 68 

TABELA 5.3 – Parâmetros obtidos através das curvas de polarização para rugosidade 

superficial Ra 0.7µm e <10ppb de O2 dissolvido em solução. ................................................. 70 

TABELA 5.4 – Parâmetros obtidos através das curvas de polarização para rugosidade 

superficial Ra 0.2 µm ................................................................................................................ 72 

TABELA 5.5 – Parâmetros obtidos através das curvas de polarização rugosidade superficial 

Ra 0.04 µm e <10ppb de O2 dissolvido em solução. ................................................................. 74 

TABELA 5.6 - Parâmetros obtidos das curvas de polarização típicas de cada acabamento 

superficial no meio contendo <10ppb de O2 dissolvido em solução. ....................................... 77 

TABELA 5.7 - Parâmetros obtidos da simulação dos circuitos equivalentes em eletrólito 

contendo concentração <10ppb de oxigênio dissolvido e 190g/L NaCl .................................. 84 

Quadro 3.1 – Quadro de potenciais de eletrodo padrão em relação ao eletrodo padrão de 

hidrogênio (SHE)......................................................................................................................30 

Quadro 3.2 – Série Galvânica ................................................................................................... 31 

Quadro 3.3 – Correlação aproximada entre a Ra, as classes de rugosidade e processos de 

usinagem.  ................................................................................................................................. 54 

 

  



xii 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

Bal. – Balanço Estequiométrico 

CPE – Elemento de Fase Constante 

CST – Corrosão sob Tensão 

EDS - Energy Dispersive Spectroscopy 

LPR – Linear Polarization Resistance 

MEV – Microscópio Eletrônico de Varredura 

OCP – Open Circuit Potential 

P&G – Petróleo e Gás 

P.A. – Para Análise 

PREN – Pitting Resistence Equivalent Number 

SMSS – Supermartensitic Stainless Steels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

LISTAS DE SÍMBOLOS 

 

% – Porcentagem 

°C – Grau Celsius 

µm – Micrometro 

|Z| – Módulo de Impedância Complexa 

ω – Frequência  

Å – Angstrom 

atm – Atmosfera 

C – Carbono 

Cdc – Capacitância da Dupla Camada Elétrica  

Cr – Cromo 

Ecorr – Potencial de Corrosão 

Ep – Potencial de Pites 

Epass – Potencial de Extensão de Camada Passiva 

Erp – Potencial de Repassivação 

Etrans – Potencial de Transpassivação 

Fe – Ferro 

g – Grama 

g/L – Grama por Litro 

i – Corrente 

icrit – Densidade de Corrente Crítica 

ipass – Densidade de Corrente De Passivação 

L/h – Litro por Hora 

M – Molar 

mA/cm2 – Mili Amper por Centímetro Quadrado 

mm – Milímetro 

mm2 – Milímetro Quadrado 

Mn – Manganês 

Mo – Molibdênio 

mol/L – Mol por Litro 

MPa – Mega Pascal 

mV – Mili Volt 



xiv 

 

mV/s – Mili Volt por Segundo 

NaCl – Cloreto de Sódio 

Ni – Níquel 

P – Fósforo 

p/p – Peso por Peso 

pH – Potencial de Hidrogênio 

ppb – Parte por Bilhão 

ppm – Parte por Milhão 

Ra – Rugosidade Média 

Re – Resistência do Eletrólito  

Rp – Resistência à Polarização 

Rtc – Resistência à Transferência de Carga 

s – Segundo 

S – Enxofre 

Si – Silício 

Ti – Titânio 

V – Volt 

v/v – Volume por Volume 

W – Elemento de Warburg 

Zi – Impedância Imaginária 

Zr – Impedância Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 13 

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA ............................................................................... 14 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 16 

2.1. OBJETIVO GERAL ..................................................................................................... 16 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................... 16 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... 17 

3.1. AÇOS INOXIDÁVEIS .................................................................................................. 17 

3.1.1. Classificação dos Aços Inoxidáveis ................................................................. 18 

3.1.1.1. Aços Inoxidáveis Martensíticos ................................................................ 19 

3.1.2. Aços Inoxidáveis Supermartensíticos............................................................... 21 

3.2. FUNDAMENTOS DA CORROSÃO ................................................................................ 23 

3.2.1. Meios Corrosivos ............................................................................................. 25 

3.2.2. Potencial de Eletrodo ...................................................................................... 27 

3.2.3. Passivação ....................................................................................................... 31 

3.2.4. Formas de Corrosão ........................................................................................ 33 

3.2.4.1. Corrosão Uniforme ................................................................................... 34 

3.2.4.2. Corrosão Localizada ................................................................................. 35 

3.2.4.2.3. Corrosão Por Pites .............................................................................. 35 

3.3 TÉCNICAS ELETROQUÍMICAS PARA A AVALIAÇÃO DA CORROSÃO POR PITES ........... 37 

3.3.1. Curvas de Polarização ..................................................................................... 37 

3.3.3.1. Polarização Anódica Potenciodinâmica .................................................... 41 

3.3.2. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica ................................................ 44 

3.3.2.1. Representações Gráficas ........................................................................... 46 

3.4. TÉCNICAS METALOGRÁFICAS .................................................................................. 48 

3.5. RUGOSIDADE ............................................................................................................ 51 

4. MATERIAIS E MÉTODOS ....................................................................................... 55 

4.1. MATERIAL ................................................................................................................ 55 

4.2. SOLUÇÃO DE ENSAIO ............................................................................................... 57 

4.3. MÉTODOS ................................................................................................................. 58 



xvi 

 

4.3.1. Caracterização Microestrutural ...................................................................... 58 

4.3.2. Avaliação da Rugosidade ................................................................................ 59 

4.3.3. Ensaios Eletroquímicos ................................................................................... 59 

4.3.3.1. Montagem Experimental Para Ensaios Eletroquímicos ............................ 59 

4.2.3.2. Polarização Anódica Potenciodinâmica .................................................... 61 

4.2.3.3. Polarização Anódica Potenciodinâmica Cíclica ....................................... 62 

4.2.3.3. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica .......................................... 63 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................. 64 

5.1. CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL ................................................................... 64 

5.2. AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE .................................................................................. 66 

5.3. ENSAIOS ELETROQUÍMICOS ...................................................................................... 67 

5.3.1. Avaliação da Influência da Concentração de Íons Cloreto no Meio .............. 67 

5.3.2. Influência do Acabamento Superficial na Corrosão Por Pites em Solução 

Contendo Teor de Oxigênio Dissolvido Inferior a 10 ppb ............................................... 69 

5.3.3. Influência do Acabamento Superficial e do Teor de Oxigênio Dissolvido ...... 85 

6. CONCLUSÕES ............................................................................................................ 90 

7. LISTA DE TRABALHOS FUTUROS ....................................................................... 91 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 92 

 

 



13 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A descoberta de grandes reservas de petróleo e gás na camada do pré-sal e o significativo 

crescimento da produção nacional desses insumos transformaram expressivamente o cenário 

do setor de petróleo e gás (P&G) no Brasil. A localização dessa nova fronteira exploratória 

(poços situados a 300 quilometros da costa, sob uma camada de até 3 mil metros de água e 4 

mil metros de sal e sedimentos) e as características do óleo encontrado criaram um novo 

paradigma do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico que representam uma rara 

oportunidade de se refletir e planejar sobre como o país poderá, de maneira eficiente e 

inovadora, potencializar sua infraestrutura científica e tecnológica.  

 

Entre os desafios tecnológicos impostos pela exploração do pré-sal estão o 

desenvolvimento de materiais que suportem a severidade, quanto à corrosão, dos fluidos 

explorados e produzidos. O processo de corrosão em águas profundas ocorre sob condições 

muito específicas, caracterizada principalmente pela presença de dióxido de carbono (CO2), 

ácido sulfídrico (H2S), teores elevados de cloreto e baixo teor de oxigênio.  

 

Neste contexto, uma nova classe de aço inoxidável martensítico que combina uma 

composição química com menores teores de carbono e adições de níquel e molibdênio, 

chamado de supermartensítico (também conhecido como 13%Cr), está sendo introduzida na 

indústria de petróleo e gás. Esta liga foi desenvolvida para ser utilizada na construção de 

dutos, em alguns meios corrosivos, com intuito de substituir os aços inoxidáveis duplex de 

elevado custo de produção e os aços carbono que necessitam do uso de inibidores de corrosão, 

o que aumenta os custos de operação (ANSELMO et. al, 2006). 

 

Diferentes tipos de aços supermartensiticos estão sendo produzidos, tais como, de baixa 

liga (11Cr-2Ni), média liga (12Cr-4.5Ni-1.5Mo) e de alta liga (12Cr-6.5Ni-2.5Mo), os quais 

possuem propriedades mecânicas semelhantes, mas com diferentes resistencias à corrosão. É, 

portanto, necessário escolher o aço com o melhor desempenho de acordo com o nível de 

corrosividade do ambiente no qual ele será exposto em serviço (ANSELMO et. al, 2006). 

 

Este trabalho pretende avaliar efeitos de parâmetros de fabricação de um aço inoxidável 

supermartensítico sobre sua resistência à corrosão por pites. Tem-se o objetivo de estabelecer 

um melhor entendimento sobre a influência do acabamento superficial de um aço 
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supermartensítico 13%Cr em seu processo de corrosão por pites, quando submetido a 

ambientes com baixos teores de oxigênio dissolvido e níveis de cloreto encontrados na região 

do pré-sal. Para tal, serão empregadas as técnicas de polarização anódica potenciodinâmica, 

polarização anódica potenciodinâmica cíclica, espectroscopia de impedância eletroquímica, 

análise digital de imagens, microscopia ótica, técnicas de análise de superfície e técnica de 

medida magnética. 

 

1.2. Contextualização do Tema 

 

A histórica e sempre crescente necessidade da autossuficiência em petróleo, fez com que 

o Brasil expandisse seus horizontes para a busca e exploração de maiores reservas marinhas. 

A investigação resultou, em 2006, na descoberta de reservas de petróleo na bacia sedimentar 

de Santos (RJ e SP) e no Parque das Baleias (ES) na faixa do subsolo oceânico brasileiro que 

antecede a densa camada de sal – o chamado pré-sal. Situado numa área de 800 quilômetros 

de extensão entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina, o petróleo da camada do pré-

sal encontra-se em profundidades que ultrapassam os 7 mil metros em relação ao nível do mar 

(GOUVEIA, 2010).  

 

A descoberta das novas reservas situadas na camada de pré-sal levou à necessidade da 

inovação tecnológica do setor de petróleo e gás. São muitos os desafios tecnológicos a serem 

superados para viabilizar a exploração de petróleo e gás contidos no pré-sal. Para que isso 

ocorra, torna-se necessário atravessar as camadas de água, de sedimentos e de sal, onde tem-

se neste percurso uma variação da temperatura de 80ºC a 150ºC além de altas pressões e gases 

corrosivos. Outra questão é o transporte do petróleo e do gás da área de produção até a costa, 

a 300 quilômetros de distância, por meio de navios e gasodutos, o que eleva a demanda de 

equipamentos, suprimentos e de pessoal (COPPE, 2009). 

 

Um dos principais problemas na indústria de petróleo e gás é o processo corrosivo em 

água do mar, que é elevado pela alta concentração de NaCl como também pela presença de 

gases, como CO2 (dióxido de carbono) e principalmente de H2S (ácido sulfídrico), no próprio 

petróleo. No caso do pré-sal brasileiro, o problema é especialmente grave em virtude dos altos 

teores destes gases, fator que, somado à alta concentração de íons cloreto, pode ocasionar a 

corrosão por pites de materiais expostos a estas condições. Neste contexto, introduziu-se, na 

década de 90, o aço inoxidável supermartensítico na indústria de petróleo e gás. Combinando 
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boas propriedades mecânicas, com a resistência à corrosão ocasionada por CO2 e H2S, este 

aço vem sendo implantando na indústria de petróleo e gás, em alguns casos, como alternativa, 

ao aço carbono e ao aço duplex (ANSELMO et al., 2006; COPPE, 2009). 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo Geral 

 

No presente trabalho propõe-se estudar o processo de corrosão por pites do aço inoxidável 

supermartensítico 13%Cr em meios contendo teores de íons cloreto e de oxigênio dissolvido 

semelhantes ao existente na região do pré-sal brasileiro. Para tal finalidade foram utilizados 

diferentes ensaios eletroquímicos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a influência da concentração do íon cloreto no meio na resistência à corrosão por 

pites empregando-se soluções contendo 35 g/L, 50 g/L e 190 g/L de NaCl;  

 

 Avaliar a influência do acabamento superficial do material na susceptibilidade à corrosão 

por pites utilizando o meio com maior teor de íons cloreto (190g/L de NaCl). Nesta etapa, 

o material foi submetido ao processo de lixamento empregando-se lixas de grão 180, 360 

e 600; 

 

 Avaliar o efeito do teor de oxigênio dissolvido no meio (< 10, 100 e 500 ppb de oxigênio 

dissolvido) no comportamento eletroquímico do material.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Aços Inoxidáveis 

 

Os aços inoxidáveis são ligas de ferro (Fe), carbono (C) e cromo (Cr), devendo ter 

obrigatoriamente em sua composição um valor mínimo de 10,5% (p/p) de Cr e no máximo de 

1,2% (p/p) de C. Estes aços também podem conter outros elementos químicos em sua 

composição, tais como nióbio, titânio e molibdênio (APERAM, 2008; NÚCLEO INOX,20--).  

 

A descoberta deste tipo de aço é atribuída a estudos executados na Inglaterra e Alemanha 

por volta do ano de 1912. Ao desenvolver uma liga Fe-Cr, o inglês Harry Brearly percebeu 

que esta nova liga resistia à maioria dos reagentes usados em ataques metalográficos. A esta 

liga, com composição de 0,24% (p/p) de C e 12,8% (p/p) de Cr, ele deu o nome de “Stainless 

Steel” ou “aço sem manchas”, mais uma alusão ao fato de este novo aço não ser “manchado”, 

ou seja, atacado metalograficamente por métodos até então conhecidos (NÚCLEO INOX,20--

; KARLSSON, 2004). 

 

No mesmo ano, Benno Strauss e Eduard Maurer desenvolveram na Alemanha os 

primeiros aços do tipo inoxidável austenítico, uma liga metálica Fe-Cr-Ni contendo 21% (p/p) 

de Cr, 7% (p/p) de Ni e 0,25% (p/p) de C. Aproximadamente na mesma época, Dansitzen, que 

estudava o mesmo tipo de liga metálica que Brearly, desenvolveu nos Estados Unidos uma 

liga contendo uma menor porcentagem de carbono em sua composição. Desta forma tiveram-

se origem os chamados aços inoxidáveis ferríticos (NÚCLEO INOX, 20--; BEDDOES e 

PARR, 1999). 

  

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis depende da formação de filmes de óxidos 

ou hidróxidos de seus metais constituintes, como cromo e ferro, que se aderem à superfície 

dos mesmos e diminuem ou impedem o ataque do meio corrosivo ao aço. O cromo presente 

na liga oxida-se quando entra em contato com o oxigênio do ar, formando uma película, muito 

fina e estável, de óxido de cromo (Cr2O3) que se forma na superfície exposta ao meio. Ela é 

denominada camada passiva. Para isto é necessária uma quantidade mínima de cerca de 11% 

p/p de Cr. Assim, deve-se ter cuidado para não reduzir localmente o teor de cromo dos aços 

inoxidáveis durante o seu processamento e utilização. A este fenômeno e dado o nome de 

passividade (NÚCLEO INOX, 2004). 
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A FIG. 3.1 mostra o efeito do teor de cromo na resistência à corrosão atmosférica de aços. 

Observa-se a diminuição expressiva da taxa de corrosão atmosférica dos aços inoxidáveis 

quando comparados aos aços carbono. 

 

 

FIGURA 3.1 – Efeito do teor de cromo na resistência à corrosão atmosférica de aços ao cromo (expostos durante 

10 anos em atmosfera industrial). 

(MODENESI, 2001, p.4.)  

 

3.1.1. Classificação dos Aços Inoxidáveis 

 

Os aços inoxidáveis podem ser classificados em cinco tipos de acordo com sua 

composição e estrutura (NÚCLEO INOX, 20--): 

 

 Ferríticos (Família normativa 430, 409 e 410S): possuem de 11 a 17% de cromo e 

menos que 0,3% de carbono. Não possui níquel e menor custo quando comparado aos 

demais. Os aços ferríticos possuem grande resistência à corrosão sob tensão e sua 

resistência pode ser aumentada por trabalho a frio. Apresenta fácil conformação, são 

magnéticos e soldáveis com alguns cuidados especiais; 

 

 Martensíticos (Família normativa 420): possuem de 12% a 18% de cromo, e de 1% a 

1,5% de carbono. Podem receber tratamento de têmpera adquirindo elevados níveis de 

dureza e resistência mecânica. São magnéticos, requerem cuidados especiais na 

soldagem para evitar a ocorrência de trincas e porosidades, apresentam resistência à 
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corrosão apenas moderada em atmosferas industriais poluídas e ambientes de águas do 

mar; 

 

 Austeníticos (Famílias normativas 301, 304, 304L, 306 e 306L): possuem de 17% a 

25% de cromo, e de 7% a 20% de níquel. Apresentam alta ductilidade e são o tipo de 

aço inoxidável mais utilizado por apresentar melhor resistência à corrosão, 

principalmente se adicionados elementos como o molibdênio ou reduzido seu teor de 

carbono. É o tipo de aço inoxidável que apresenta melhor soldabilidade em 

comparação aos já mencionados, entretanto, se resfriado lentamente, entre 680 e 

480ºC após a soldagem, poderá ocorrer uma precipitação de carbonetos de cromo nos 

espaços Inter granulares da matriz cristalina provocando um decréscimo de sua 

resistência à corrosão e das propriedades mecânicas. Não são magnéticos e podem ser 

utilizados para trabalhos a temperaturas muito baixas (menor que 0 °C) ou muito altas 

(até 925 °C); 

 

 Duplex: aço formado por uma estrutura dupla de matriz ferrítica com ilhas de austenita 

e que apresenta características de elevada resistência à corrosão e mecânica, o que faz 

com que este aço apresente problemas com soldabilidade; 

 

 Endurecível por precipitação (PH): De estrutura martensítica, é ferro magnético e tem 

sua dureza aumentada por um processo diferente dos martensíticos atingindo uma 

resistência a tração da ordem de 1700 MPa. Possuem boa ductilidade e tenacidade 

sendo sua resistência à corrosão comparável ao aço austenítico 304. 

 

3.1.1.1. Aços Inoxidáveis Martensíticos 

 

Os aços inoxidáveis martensíticos foram um dos primeiros tipos de aço inoxidável a 

serem descobertos (KARLSSON, 2004; NÚCLEO INOX, 20--). São ligas Fe-Cr que contêm 

entre 11,5 e 18% (p/p) de Cr em sua composição. São austeníticos na faixa de temperatura 

entre 950 e 1000 ºC se transformando em martensítico por meio de rápido resfriamento. 

Podem ser temperáveis ao ar e geralmente são revenidos. Apresentam estrutura cristalina 

tetragonal de corpo centrado, como mostra a FIG. 3.2. (COUTINHO, 1992; CHIAVERINI, 

1984) 
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FIGURA 3.2 – Estrutura cristalina da martensita (tetragonal de corpo centrado). 

(CLARA e FERREIRA, 2007, p. 8). 

 

Os aços inoxidáveis martensíticos, na condição recozida, apresentam limite de 

escoamento de cerca de 275 MPa e são normalmente usinados, conformados ou trabalhados a 

frio. A resistência mecânica obtida pelo tratamento térmico depende do teor de carbono da 

liga. Aumentando-se o teor de carbono na liga a resistência mecânica e a dureza se elevam, 

mas diminui-se a ductilidade e a tenacidade. A melhor resistência à corrosão é normalmente 

obtida após tratamento térmico, ou seja, na condição de temperado e revenido. A 

microestrutura da martensita é mostrada na FIG. 3.3 (COUTINHO, 1992; CHIAVERINI, 

1984). 

 

 

FIGURA 3.3 – Microestrutura da martensita. Ataque: 4% picral + HCl. 1000×. 

(ASM INTERNACIONAL, 1997, p.873). 

 

Elementos de liga como molibdênio, tungstênio, vanádio ou nióbio podem ser 

adicionados para melhoria da resistência à fluência. São úteis para aplicações que requerem 

resistência à abrasão e arestas de corte, tais como, rotores de bomba e cutelos (ASM 

INTERNATIONAL, 1990). 
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3.1.2. Aços Inoxidáveis Supermartensíticos 

 

Os aços inoxidáveis supermartensíticos são aços compostos por Fe-Cr-Ni-Mo e possuem 

menor concentração de carbono comparados aos aços martensíticos. Sua composição pode 

variar de 0,01 a 0,1% (p/p) de C, 11 a 13% (p/p) de Cr e 2 a 6% (p/p) de Ni (RODRIGUES et. 

al.2005). 

 

Os aços inoxidáveis supermartensíticos (SMSS – “supermartensitic stainless steels”), 

foram desenvolvidos para suprir as necessidades industriais que o aço martensítico 

convencional não era capaz de preencher. A redução da concentração de carbono faz com que 

estes aços apresentem melhor soldabilidade, maior tenacidade, ductilidade e resistência à 

corrosão generalizada e localizada, em relação aos aços martensíticos convencionais. São 

temperáveis e podem ser recozidos quando necessário (RODRIGUES et. al. 2005; 

ANSELMO et al. 2006). 

 

De acordo com Rodrigues et. al., 2005, estes aços podem ser classificados em três classes: 

 

 Baixo teor de Ni e Mo (11 % Cr, 2,5 % Ni, 0,1 % Mo); 

 

 Médio teor de Ni e Mo (12 % Cr, 4,5 % Ni e 1,5 % Mo); 

 

 Alto teor de Ni e Mo (12 % Cr, 6,5 % Ni e 2,5 % Mo). 

 

 Silva (2010) disserta acerca dos efeitos dos elementos de liga nas propriedades dos 

aços supermartensíticos: 

 

 Cr: além de ser um dos componentes básicos dos aços inoxidáveis, é um forte 

estabilizador de ferrita. O aumento do cromo é benéfico para a resistência à corrosão, 

contudo o cromo em excesso resulta na formação de ferrita delta, diminuindo assim a 

tenacidade e a resistência mecânica dos aços inoxidáveis de estrutura martensítica; 

 

 Ni: elemento estabilizador de austenita. Tem a capacidade de melhorar a tenacidade do 

aço, contudo, em excesso, pode prejudicar a formação da martensita; 
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 Mo: elemento essencial na resistência à corrosão generalizada e corrosão sob tensão. É 

um estabilizador de ferrita e a sua concentração na liga deve estar em até 3% (p/p) 

dependendo da agressividade do ambiente de exposição; 

 

 Ti: forte estabilizador de ferrita. Tem capacidade de refinar grãos e de limitar a 

precipitação de carbonitretos de cromo, molibdênio e vanádio que podem prejudicar a 

resistência à corrosão e o endurecimento secundário durante o revenimento; 

 

 Nb: assim como o titânio, devido à sua afinidade pelo carbono pode precipitar-se em 

carbonitretos de nióbio mantendo assim o cromo em solução sólida; 

 

 Mn: em concentrações acima de 2% em peso pode ser adicionado a aços 

supermartensíticos como substituinte ao Ni, diminuindo custos. 

 

Na FIG. 3.4 é mostrado como a taxa de corrosão sob tensão é reduzida com o aumento da 

concentração de molibdênio em aços de baixo carbono, como os supermartensíticos. Observa-

se que para a concentração de 2% (p/p) ou mais de molibdênio não ocorre fratura por CST, 

enquanto que em quantidades inferiores a este valor ocorre CST ou a formação de pites. 

 

 

FIGURA 3.4 – Variação da taxa de corrosão sob tensão em função da concentração de Mo.  

Meio contendo 0,001 MPa H2S, 3,0 MPa de CO2, 5% NaCl a 25°C. 

(KONDO et. al, 2002 em SILVA, 2010, p.10). 
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Hashizume et al., 2000, avaliaram a influência do pH e da pressão de H2S na corrosão sob 

tensão e na depassivação, ou seja, na quebra do filme passivo dos aços supermartensíticos, em 

meio com pH variando entre 3,5 e 4,5, pressões parciais de H2S variando entre 0,035 e 1 atm 

e pressões parciais de CO2 variando entre 0,65 e 1 atm. O estudo indicou que o teor de 2% de 

molibdênio na liga reduz fortemente a depassivação dos aços supermartensíticos em 

ambientes contendo CO2 e H2S. 

  

Diferentemente dos aços martensíticos convencionais, utilizados de forma limitada na 

indústria de petróleo e gás, os aços supermartensíticos vêm sendo introduzidos, em alguns 

casos, nestas indústrias com o objetivo de tentar substituir os aços inoxidáveis duplex devido 

à elevada resistência mecânica, excelente soldabilidade, e boa tenacidade a baixas 

temperaturas (MARCHEBOIS et. al., 2007). 

       

3.2. Fundamentos da Corrosão 

 

Coutinho, 1992, define corrosão como a deterioração que ocorre quando um material 

reage com o meio ambiente. Coutinho ainda acrescenta que, limitando-se o termo corrosão 

para metais, corrosão também pode ser definida como o processo inverso ao da metalurgia 

extrativa, na qual o metal é extraído de seu minério e refinado para uso, como exemplifica a 

FIG. 3.5. 

 

Gentil, 2003, define corrosão como a destruição ou a deterioração de materiais por ação 

química, eletroquímica ou física do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos.     

 

 
FIGURA 3.5 Corrosão x processo metalúrgico em função da energia. 

(LIMA, 2007, p. 28). 
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Dependendo do tipo de ação do meio corrosivo sobre o material, os processos corrosivos 

podem ser classificados em dois grandes grupos: químico e eletroquímico (COUTINHO, 

1992).  

  

Os processos de corrosão química são menos frequentes na natureza, e se caracterizam 

basicamente por: (i) ausência da água líquida; (ii) temperaturas elevadas, sempre acima do 

ponto de orvalho da água e (iii) interação direta entre o metal e o meio corrosivo. Como na 

corrosão química não se necessita de água líquida, ela também é denominada de corrosão 

seca. 

 

A corrosão eletroquímica é mais frequente na natureza e ocorre com transporte de íons 

através de um eletrólito. Basicamente, este tipo de corrosão acontece na presença de água em 

estado líquido, podendo ocorrer também em qualquer outro líquido que seja condutor iônico 

em temperaturas abaixo do ponto de orvalho da água, havendo a formação de uma pilha ou 

célula de corrosão e fluxo de elétrons na superfície do metal, como exemplifica a FIG. 3.6 

(PONTE, 2003; ASM INTERNATIONAL, 2003).  

 

 

FIGURA 3.6 – Célula eletroquímica. Fluxo eletrônico provindo do anodo em direção ao catodo. 

(PONTE, 2003, p.8) 

 

As reações que ocorrem na corrosão eletroquímica envolvem transferência de elétrons, 

portanto, são reações anódicas e catódicas (reações de oxidação e redução, respectivamente). 

Estas reações envolvem mudanças na valência e, por conseguinte, alteração do número de 

oxidação dos elementos envolvidos. Na reação de oxidação são “retirados” elétrons do metal 

e este passa para a forma iônica, enquanto que na reação de redução os elétrons são 

“adicionados” a uma outra espécie que pode estar no meio ou em outro metal. A espécie que 
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oxida tem um aumento do seu número de oxidação, enquanto que a espécie que reduz diminui 

o seu número de oxidação (ASM INTERNATIONAL, 2003; PONTE, 2003). 

 

As principais reações na área catódica são representadas na TAB. 3.1 (COUTINHO, 

1992) 

 

TABELA 3.1 – Principais reações catódicas na corrosão metálica 

Reação Nome da reação 

2H+ + 2e                     →  H2 Evolução de hidrogênio (meios neutros ou ácidos 

desaerados) 

O2 + 4H + 4e              →  2H2O Redução do oxigênio (meios ácidos desaerados) 

O2 + 2H2O + 4e          →  4OH- Redução do oxigênio (meios neutros ou básicos 

aerados) 

M+3 + e                       →  M+2 Presença em solução de íons em estado mais 

oxidado 

M+ + e                        →  M Redução de íons de metal mais nobre 

(COUTINHO, 1992, p. 11. Adaptado)  

  

As equações 3.1 e 3.2 mostram, respectivamente, as reações de oxidação (anódica) e 

redução (catódica) de um metal hipotético M (ASM HANKBOOK, 2003):  

 

M2+(aq) + 2e-→ M(s)       Equação 3.1 

 

M(s) → M2+(aq) + 2e-       Equação 3.2 

 

É importante frisar que o sistema de corrosão não gera nenhuma carga no sistema, ou 

seja, os elétrons produzidos pela reação de oxidação devem ser obrigatoriamente consumidos 

pela reação de redução (ASM HANKBOOK, 2003). 

 

3.2.1. Meios Corrosivos 

 

O ambiente corrosivo é um dos componentes fundamentais para a formação de uma 

célula eletroquímica. Na corrosão eletroquímica, ele é um eletrólito composto por uma 
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solução eletricamente condutora que deve estar diretamente em contato com a superfície do 

material para que ocorra o processo corrosivo.  

 

Gentil, 2003, destaca como meios corrosivos mais encontrados: 

 

 Atmosfera: o ar contém umidade, sais em suspensão, gases industriais, poeira, etc. O 

eletrólito formado na atmosfera constitui-se da água que condensa na superfície metálica, 

na presença de sais ou gases presentes no ambiente. Outros constituintes como poeira e 

poluentes diversos podem acelerar o processo corrosivo; 

 

 Solos: os solos, assim como a atmosfera, também contêm umidade, além de sais minerais 

e bactérias. Outras variáveis como resistividade elétrica, condições climáticas, emprego 

de fertilizantes, aeração, dentre outros, podem vir a influenciar o processo corrosivo no 

solo. O eletrólito constitui-se principalmente da água com sais dissolvidos; 

 

 Águas naturais: este tipo de água pode conter sais minerais dissolvidos, resíduos 

industriais, bactérias, poluentes diversos e gases dissolvidos, portanto, a ação corrosiva 

neste meio está ligada a estes constituintes. O eletrólito constitui-se principalmente da 

água com sais dissolvidos; 

 

 Água do mar: a água do mar contém uma gama de sais dissolvidos em sua composição, 

como cloretos, sulfatos, bicarbonatos e etc. Este tipo de água conta também com a 

presença de matéria orgânica que pode acelerar o processo de corrosão. Desta forma, a 

água do mar é considerada como um eletrólito por excelência. 

 

 Produtos químicos: os produtos químicos, desde que em contato com água ou com 

umidade e formem um eletrólito, podem provocar corrosão eletroquímica. Neste caso, 

variáveis como pureza do metal, pureza do produto químico, concentração, temperatura 

influenciarão no processo de corrosão, neste meio. 

 

De forma geral, a agressividade de um meio pode ser alterada por parâmetros, tais como, 

a temperatura, a composição e a velocidade do meio. Fatores como concentração de íons, pH, 

aeração podem também alterar o meio tornando-o mais agressivo e, por conseguinte, 

acelerando o processo de corrosão do metal. 
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3.2.2. Potencial de Eletrodo 

 

Quando um metal é mergulhado numa solução aquosa, imediatamente inicia-se a reação 

de oxidação do metal (sua dissolução), com a formação de íons na solução e a permanência 

dos elétrons dentro do metal. Estes elétrons carregam eletricamente o metal e criam um 

campo elétrico dentro da solução, que faz com que os íons, que são carregados positivamente, 

fiquem retidos na vizinhança da interface metal-solução. Após um tempo relativamente curto, 

o equilíbrio é estabelecido, sendo caracterizado pela formação da dupla camada elétrica. 

 

A estrutura mais aceita para representar uma dupla camada elétrica é mostrada na 

FIG.3.7. De acordo com esta representação percebe-se a formação da dupla camada de 

Helmholtz que se assemelha a um capacitor elétrico, e de uma camada difusa chamada 

camada de Gouy-Chapman onde os íons se espalham por uma distância de aproximadamente 

um mícron (1 µm). Ainda sobre esta representação da dupla camada elétrica, pode-se dissertar 

sobre a presença do plano “P”, saturado de íons metálicos, chamado plano de Helmholtz 

externo e sobre o plano “Q”, região em que os íons não solvatados ou parcialmente solvatados 

e podem ser especificamente adsorvidos. Ao plano “Q” é dado o nome de plano de Helmholtz 

interno. A estrutura da dupla camada elétrica depende de fatores como o grau de agitação da 

solução, presença e quantidade de íons além dos íons provenientes da dissolução do metal, 

dentre outros. Torna-se importante frisar que todo metal que forma uma dupla camada elétrica 

é chamado de eletrodo (WOLYNEC, 2003). 

 



28 

 

 

FIGURA 3.7 – Representação da formação da dupla camada elétrica na interface metal-solução. 

(WOLYNEC, 2003, p. 21). 

 

Semelhante à estrutura de um capacitor, a dupla camada elétrica apresenta uma diferença 

de potencial entre a superfície do metal e a solução. O potencial de eletrodo é um dos mais 

importantes parâmetros do processo de corrosão, sendo utilizado para determinar a taxa de 

corrosão de metais em vários meios (ASM INTERNATIONAL, 2003). 

 

O potencial de eletrodo mostra a tendência de uma reação se passar no eletrodo. O 

potencial de um eletrodo pode ser determinado pela medida do potencial em uma célula 

eletroquímica entre este eletrodo e um eletrodo de potencial constante, denominado eletrodo 

de referência. Assim os valores relativos de potenciais podem ser determinados 

experimentalmente usando-se o eletrodo padrão de hidrogênio que foi escolhido como 

referência e, arbitrariamente fixado como tendo potencial zero. O potencial de eletrodo padrão 

de um elemento é a diferença de potencial, expressa em volt, entre o elemento e uma solução 

1M (molar) de seus íons em relação ao eletrodo normal de hidrogênio (ASM 

INTERNATIONAL, 2003).  

 

Na prática, devido à sua complexidade, o eletrodo de hidrogênio raramente é utilizado. 

Utilizam-se, em seu lugar, eletrodos de referência secundários, tais como, eletrodo de 



29 

 

calomelano, eletrodo de prata-cloreto de prata e eletrodo de cobre-sulfato de cobre 

(WOLYNEC, 2003).  

 

A FIG. 3.8 exemplifica a composição dos eletrodos de Ag/AgCl (prata/cloreto de prata) e 

Hg/Hg2Cl2 (mercúrio/cloreto de mercúrio), também conhecido como eletrodo de calomelano. 

Na utilização do eletrodo de Ag/AgCl não é necessário empregar a ponte salina, desde que 

existam pelo menos traços de íons cloreto na solução. O eletrodo de calomelano é o eletrodo 

de referência secundário mais utilizado. O potencial do eletrodo de Ag/AgCl com relação ao 

eletrodo padrão de hidrogênio é igual a +0,2225 V a 25 ºC (WOLYNEC, 2003; ASM 

INTERNATIONAL, 2003). 

 

 

FIGURA 3.8 – Composição eletrodo de referência de Ag/AgCl e Calomelano 

(ASM INTERNACIONAL, 2004, p.44. Adaptado) 

 

No quadro 3.1 apresentam-se os valores de potenciais de eletrodo padrão de vários 

metais. Quanto mais acima no quadro, o metal é mais nobre ou inerte, apresentando então 

uma maior tendência à redução e uma menor susceptibilidade à corrosão. Em contrapartida, 

na parte inferior do quadro, encontram-se os metais mais reativos e propensos a oxidar-se, 

desta forma apresentando uma maior susceptibilidade ao processo de corrosão (CALLISTER, 

2002) 
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Quadro 3.1 – Quadro de potenciais de eletrodo padrão em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio (SHE). 

Reação do Eletrodo Potencial Padrão de Redução (25ºC) E (V) 

Au3+ + 3e-  Au 1,50 

Pd2+ + 2e-  Pd 0,987 

Hg2+ + 2e-  Hg 0,854 

Ag+ + e-  Ag 0,800 

Hg2
2+ + 2e-  2 Hg 0,789 

Cu+ + e-  Cu 0,521 

Cu2+ + 2e-  Cu 0,337 

2H+ + 2e-  H2 0,000 (Referência) 

Pb2+ + 2e-  Pb -0,126 

Sn2+ + 2e-  Sn -0,136 

Ni2+ + 2e-  Ni -0,250 

Co2+ + 2e-  Co -0,277 

TI+ + e-  TI -0,336 

In3+ + 3e-  In -0,342 

Cd2+ + 2e-  Cd -0,403 

Fe2+ + 2e-  Fe -0,440 

Ga3+ + 3e-  Ga -0,530 

Cr3+ + 3e-  Cr -0,740 

Cr2+ + 2e-  Cr -0,910 

Zn2+ + 2e-  Zn -0,763 

Mn2+ + 2e-  Mn -1,180 

Zr4+ + 4e-  Zr -1,530 

Ti2+ + 2e-  Ti -1,630 

Al3+ +  3e-  Al -1,660 

Hf4+ + 4e-  Hf -1,700 

U3+ + 3e-  U -1,800 

Be2+ + 2e-  Be -1,850 

Mg2+ + 2e-  Mg -2,370 

Na+ + e-  Na -2,710 

Ca2+ + 2e-  Ca -2,870 

K+ + e-  K -2,930 

Li+ + e-  Li -3,050 

(ASM INTERNACIONAL, 1994. Adaptado) 
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Os potenciais de eletrodo descritos no quadro 3.1, são aplicados a pilhas eletroquímicas 

altamente idealizadas. A alteração da temperatura ou da concentração da solução ou a 

utilização de eletrodos feitos a partir de ligas em lugar de metais puros irá alterar o potencial 

do eletrodo. Uma classificação mais prática e realista é fornecida pela série galvânica, 

representada pelo quadro 3.2. As ligas na parte superior do quadro são menos reativas 

apresentando maior caráter catódico, enquanto que na parte inferior encontram-se as ligas 

mais reativas e com maior caráter anódico. 

 

Quadro 3.2 – Série Galvânica  

 

(CALLISTER, 2002) 

 

3.2.3. Passivação 

 

O fenômeno de passividade metálica se refere à perda de reatividade química que alguns 

metais e ligas apresentam em determinados meios. Ou seja, alguns sistemas metálicos se 

comportam como metais nobres. A passivação é um processo que depende do material e do 

meio. Geralmente admite-se que o comportamento de passivação seja resultado da formação 

de um filme óxido aderente e muito fino na superfície metálica ou por um estado oxidado da 
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Platina 

Ouro 

Grafita 

Titânio 

Prata 

     Aço inoxidável 316 (passivo) 

     Aço Inoxidável 304 (passivo) 

     Inconel (80Ni-13Cr-7Fe) 

     Níquel (passivo) 

     Monel (70Ni-30Cu) 

     Ligas cobre-níquel 

     Bronzes (ligas Cu-Sn) 

     Cobre 

     Latões (ligas Cu-Zn) 

     Inconel (ativo) 

     Níquel (ativo) 

Estanho 

Chumbo 

     Aço Inoxidável 316 (ativo) 

     Aço Inoxidável 304 (ativo) 

Ferro Fundido 

Ferro e Aço 

Ligas de Alumínio 

Cádmio 

Alumínio Comercialmente Puro 

Zinco 

Magnésio e Ligas de Magnésio 
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superfície, que impede o contato entre o metal e o meio corrosivo (COUTINHO, 1992; 

CALLISTER, 2002; GENTIL, 2003).  

Chiaverini, 1984, define passividade como a propriedade típica de certos metais e ligas 

metálicas que permanecem inalterados quando em contato com um meio circunvizinho. A 

primeira observação de um metal a exibir o fenômeno da passividade foi o ferro em ácido 

nítrico concentrado. Esse efeito foi chamado, pela primeira vez, de passividade por Schönbein 

(ASM INTERNATIONAL, 2003; CHIAVERINI 1984).  

 

A passividade também está relacionada à modificação do potencial de um eletrodo no 

sentido de menor atividade (mais catódico ou mais nobre) devido à formação de uma película 

sobre a superfície, composta por produtos de corrosão, que serve como barreira de proteção 

contra uma corrosão adicional. Esta película é denominada camada ou filme passivo.  

 

No caso dos aços inoxidáveis, a camada passiva resultará na formação de um filme de 

óxido de cromo, fato que caracteriza o aumento da resistência à corrosão destes tipos de aços. 

A elevação do teor de cromo na liga metálica influencia diretamente no aumento da 

resistência da camada passiva. (ABINOX, 20--) 

 

De modo geral, as principais características das camadas passivas são (ABINOX, 20--):  

 

 Tem formação quase instantânea (cerca de 0,01 s); 

 Apresenta alta resistência mecânica, o que dificulta seu desprendimento; 

 É muito fina com 30 - 50 Å de espessura; 

 Possui elevado poder de auto regeneração, se danificada (exemplificado na FIG. 3.9). 

 

 

FIGURA 3.9 – Auto regeneração da camada passiva de um aço inoxidável. 
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(ABINOX, 20--, p.1) 

 

O fenômeno de passivação pode ser exemplificado nas curvas de potencial eletroquímico 

em função do logaritmo da densidade de corrente –curvas de polarização. A FIG. 3.10 ilustra 

a curva de polarização para um metal que se passiva em um determinado meio. Em valores de 

potencial relativamente baixos, dentro da região ativa, o comportamento é linear e a corrente 

aumenta rapidamente com a elevação do potencial. A partir do potencial de corrosão, a 

densidade de corrente diminui até um valor muito baixo, que permanece independente do 

potencial, é a região passiva. Assim pode-se definir a passivação como um estado da 

superfície do metal caracterizado pela baixa taxa de corrosão em uma região que é oxidante 

para o metal (CALLISTER, 2002; ASM INTERNATIONAL, 2003). 

 

 

FIGURA 3.10 – Curva de polarização para um metal que exibe uma transição ativo-passiva. 

(ROBERGE, 1999, p. 527 em LIMA, 2007, p.37. Adaptado) 

 

3.2.4. Formas de Corrosão 

 

Os processos corrosivos de natureza eletroquímica apresentam mecanismos idênticos 

porque sempre serão constituídos por áreas anódicas e catódicas, entre as quais circula uma 

corrente de elétrons e uma corrente de íons. Entretanto, a perda de massa e o modo de ataque 

sobre o material dá-se de formas diferentes. Serão abordados alguns tipos de corrosão e os 

seus mecanismos específicos. 

 

Coutinho, 1992, classifica os processos corrosivos em dois grandes grupos, uniforme e 

localizada, como mostra a FIG. 3.11. 
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FIGURA 3.11 – Diferentes formas de corrosão. 

(COUTINHO, 1992, p.2. Adaptado) 

 

3.2.4.1. Corrosão Uniforme 

 

A corrosão uniforme é um tipo de corrosão eletroquímica que age sobre toda superfície 

exposta do metal, causando uma incrustação ou um deposito sobre o mesmo. Por apresentar 

esta característica, é uma forma de corrosão mais fácil de ser detectada. Sua penetração média 

(ou intensidade) é igual ao longo de toda a superfície do metal, como exemplifica a FIG. 3.12. 

A técnica mais usual para avaliação deste tipo de corrosão é o ensaio de perda de massa 

(PONTE, 2003). 

 

Este tipo de corrosão ocorre em geral devido a micro pilhas de ação local e é, 

provavelmente, o mais comum dos tipos de corrosão principalmente nos processos corrosivos 

de estruturas expostas à atmosfera e outros meios que ensejam uma ação uniforme sobre a 

superfície metálica. A corrosão uniforme é uma forma de desgaste de mais fácil 

acompanhamento, em especial quando se trata de corrosão interna em equipamentos ou 

instalações, tendo em vista que a perda de espessura é aproximadamente a mesma em toda a 

superfície metálica. É, entretanto, um tipo de corrosão importante do ponto de vista de 

desgaste, podendo levar o equipamento ou instalação a falhas significativas, limitando a sua 

vida útil. 
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FIGURA 3.12 – Esquema representativo de corrosão generalizada. 

(TEBECHERANI, 20--, p.17) 

 

3.2.4.2. Corrosão Localizada 

 

A corrosão localizada pode ser descrita como uma corrosão que acontece em locais 

discretos no material. Este tipo de corrosão se caracteriza pelo ataque localizado na superfície 

do metal pelo meio. (ASM INTERNATIONAL, 2003) 

 

Dentre as formas mais comuns de corrosão localizada destacam-se: 

 

 Corrosão galvânica; 

 Corrosão por frestas (crevice); 

 Corrosão por pites (pitting); 

 Corrosão intergranular; 

 Corrosão sob tensão (CST). 

 

3.2.4.2.3. Corrosão Por Pites 

 

Coutinho, 1992, define a corrosão por pites como um tipo de corrosão localizada que 

resulta na formação de pequenos orifícios no metal, como representado na FIG. 3.13. É um 

tipo de corrosão característico de metais em que há a formação da camada passiva protetora. 

A corrosão por pites agirá no rompimento desta camada passiva, de forma localizada e 

pontual, resultando na formação de uma pilha ativa-passiva nas áreas afetadas. É uma das 

formas de corrosão mais destrutiva e difícil de ser detectada, por causar a perfuração de 
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equipamentos com uma pequena perda de material e pelos pites possuírem pequenas 

dimensões e geralmente serem ocultados pelos produtos de corrosão (COUTINHO, 1992; 

ASM INTERNATIONAL, 2003). 

 

 

FIGURA 3.13 – Efeito de pites na superfície do metal. 

(ASM INTERNACIONAL, 2003, p.590.) 

 

O ataque localizado acontece muitas vezes na presença de cloretos ou de passivação 

incompleta (p.ex.: utilização de quantidade insuficiente de inibidor de corrosão). Os íons 

cloreto são ânions provenientes de um ácido forte e muitos cátions metálicos apresentam 

considerável solubilidade em soluções de cloretos. Além disso, o íon cloreto é um ânion 

relativamente pequeno com alta difusividade, interferindo no fenômeno da passivação. Este 

tipo de corrosão é considerado auto catalítico por natureza, uma vez que, quando um pite 

começa a crescer, as condições locais são alteradas de modo a provocar um maior crescimento 

deste pite. (ASM INTERNATIONAL, 2003) 

 

Os pites podem se iniciar devido a fatores como defeitos na superfície do metal, tais como 

riscos e variações locais da composição química. Inclusões, tensões internas e composição 

química, também podem influenciar na formação dos pites.  

  

A resistência de um aço inoxidável a este tipo de corrosão pode ser estimada 

empregando-se o “número equivalente da resistência à corrosão por pites” (PREN - Pitting 

Resistence Equivalent Number). Este método baseia-se na composição química do aço 

inoxidável analisado. A formula para cálculo do PREN mais utilizada é dada pela equação 
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3.3, contudo para aços modificados com adição de tungstênio, a equação 3.4 também pode ser 

utilizada. (BRITISH STAINLESS STEEL ASSOCIATION, 2007) 

 

PREN = Cr + 3.3Mo + 16N      Equação 3. 3 

 

PREN = Cr + 3.3(Mo +0.5W) + 16N     Equação 3. 4 

 

Quanto maior o valor do PREN, maior será a resistência do aço frente à corrosão por 

pites. Aços com o valor de PREN igual ou superior a 32 são considerados resistentes à 

corrosão por pites em água do mar. Segundo Tverberg, 2000, os aços supermartensíticos têm 

número de PREN na faixa de 12 a 20 o que, o tornaria susceptível à corrosão em água do mar. 

( SILVA, 2009)  

 

Anselmo et al., 2006, realizou um estudo sobre o comportamento de um aço 

supermartensítico frente à corrosão por pites em de água do mar sintética saturada de CO2. 

Para tal estudo, o autor utilizou meios contendo as concentrações de 20000, 30000, 40000, 

60000 e 80000 ppm de íon cloreto em solução, realizando os ensaios nas temperaturas de 5, 

25 e 60 ºC. O autor retrata que o potencial de pites decresceu de acordo em que se aumentou o 

teor de Cl- no meio (ANSELMO et al. 2006).      

 

3.3 Técnicas Eletroquímicas para a Avaliação da Corrosão Por Pites  

 

A suscetibilidade a corrosão por pites pode ser avaliada por meio de ensaios 

eletroquímicos. As técnicas eletroquímicas utilizadas incluem: ensaios potenciostáticos, 

potenciodinâmicos, galvanostáticos, etc. (FONTANA, 1978; ASM INTERNATIONAL, 

2003). 

 

3.3.1. Curvas de Polarização 

 

O conhecimento do comportamento eletroquímico de um metal num potencial de eletrodo 

diferente do potencial de corrosão (ou de equilíbrio) apresenta interesse tanto prático como 

teórico. Dentre os vários métodos utilizados para o estudo da corrosão eletroquímica, o 

método de polarização é fundamental. Para a realização destes ensaios, é necessária uma 

célula eletroquímica onde ficam abrigados o eletrólito e os eletrodos, e um 
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potenciostato/galvanostato, que é o encarregado de impor um potencial desejado ao eletrodo 

de trabalho, em relação ao eletrodo de referência (WOLYNEC, 2003). 

 

A célula eletroquímica, ilustrada pela FIG. 3.14, é composta essencialmente pelo eletrodo 

de trabalho (material a ser estudado), pelo eletrodo de referência e pelo eletrodo auxiliar, 

também chamado de contra eletrodo, geralmente de platina ou grafite. Um borbulhador de gás 

pode ser acoplado junto à célula caso haja necessidade, por exemplo, de desaerar o eletrólito 

ou saturar a solução com algum gás específico (GENTIL, 2003). 

 

 

FIGURA 3.14 – Esquema de montagem de uma célula eletroquímica 

(ASTM, 1994, p.3. Adaptado) 

 

O potenciostato/galvanostato é o aparelho eletrônico utilizado nos ensaios eletroquímicos 

de corrosão. Com o potenciostato pode-se controlar a diferença de potencial elétrico entre o 

eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência presentes e ter como resposta a corrente do 

sistema e com o galvanostato controla-se a corrente e lê-se a resposta em potencial do 

sistema. A partir destes princípios, é possível obter-se as curvas de polarização, que nada mais 

são do que a representação gráfica da relação de potencial em função da corrente ou da 

corrente em função do potencial. As curvas de polarização irão representar todas as reações 

que ocorrem em um eletrodo (GENTIL, 2003; WOLYNEC, 2003). 
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Segundo esquema exposto na FIG. 3.15, supõe-se a necessidade de medir o potencial do 

eletrodo de trabalho (1) em relação ao eletrodo de referência (2) num determinado valor de 

potencial constante. O potenciostato/galvanostato (5) é conectado ao sistema e o potencial 

desejado é ajustado pela fonte de tensão variável (4). Feito isso, a partir do potenciostato (5), 

começará a fluir uma corrente pelo contra eletrodo (3) que irá no sentido do eletrodo de 

trabalho (1). Esta corrente aumentará até o ponto em que não houver mais diferença entre os 

polos positivo e negativo detectada pelo potenciostato/galvanostato (5) (GENTIL, 2003). 

   

 

FIGURA 3.15 - Esquema de sistema de medições com potenciostato. Onde 1 – eletrodo de trabalho, 2 – eletrodo 

de referencia, 3 – contra eletrodo, 4 – fonte de tensão variável, 5 – potenciostato/galvanostato e 6 – amperímetro. 

(GENTIL, 2003, p.114.) 

 

Desta forma, se no eletrodo de trabalho houver qualquer variação de potencial em relação 

ao potencial fixado na fonte de tensão variável, o potenciostato/galvanostato detectará esta 

variação e fará com que uma corrente circule entre o contra eletrodo e o eletrodo de trabalho. 

Feito isso, o amperímetro então medirá a corrente necessária para manter o potencial 

novamente constante e sua variação com o tempo. O tempo de resposta do 

potenciostato/galvanostato, desde a detecção da variação no potencial, até a correção do 

potencial, em geral é menor que 1 µs (GENTIL, 2003). 

 

O potenciostato/galvanostato é normalmente interligado ao um computador que, por meio 

de um software pode ao mesmo tempo controlá-lo e registrar a curva de polarização via 

representação gráfica.  A FIG. 3.16 representa, esquematicamente, o sistema de obtenção das 

curvas de polarização.  
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FIGURA 3.16 – Esquema sistema de obtenção das curvas de polarização. 

(ASM INTERNACIONAL, 2003, p.1150. Adaptado) 

 

Geralmente os métodos mais usuais para a obtenção de uma curva de polarização são: 

(GENTIL, 2003) 

 

 Método Potenciocinético ou Potenciodinâmico: método em que o potencial de eletrodo é 

variado continuamente ou em degraus, em função de um tempo e a variação da corrente é 

registrada; 

 

 Método Potenciostático: neste método tem-se uma variação descontínua do potencial do 

eletrodo, modificando-o ponto a ponto, à uma determinada velocidade de varredura, e 

medindo-se a corrente correspondente, após sua estabilização. Neste caso, os valores 

obtidos, chamados valores estacionários, não são função do tempo. 

 

Os outros dois métodos de obtenção de curvas de polarização se baseiam na variação da 

corrente ao invés do potencial (ASM INTERNATIONAL, 2003; GENTIL, 2003): 

 

 Método Galvanocinético; método em que a corrente é variada continuamente ou em 

degraus e o potencial é registrado como resposta;  

 

 Método Galvanostático: método em que se varia a corrente ponto a ponto e espera-se uma 

resposta estacionária do potencial para registro. 
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O método da polarização potenciodinâmica será explanado detalhadamente a seguir. 

 

3.3.3.1. Polarização Anódica Potenciodinâmica 

 

Na técnica potenciocinética ou potenciodinâmica efetua-se o levantamento da curva de 

polarização do metal dentro da solução de ensaio. O ensaio é conduzido a potenciais de 

eletrodo controlados sendo a corrente medida em função do potencial, a uma velocidade de 

varredura padronizada. Representa-se graficamente a relação I = f(E), obtendo-se a curva de 

polarização potenciodinâmica, como mostrado na FIG. 3.17 (GENTIL, 2003; WOLYNEC, 

2003). 

 

 

FIGURA 3.17 – Representação da curva de polarização obtida através do método de polarização 

potenciodinâmica. 

(GENTIL, 2003, p.114.) 

 

A FIG. 3.18 exemplifica uma curva de polarização anódica potenciodinâmica hipotética 

para um material que sofre passivação (ROBERGE, 1999 em LIMA, 2007. Adaptado). Ela 

pode ser dividida basicamente em três regiões, as regiões ativa, passiva e transpassiva. Na 

região ativa há a dissolução do metal que se oxida, passando do estado metálico M0 para a 

forma iônica e a densidade de corrente cresce com o aumento do potencial eletroquímico 

aplicado. Para haver um balanço de carga, os elétrons provenientes desta reação reagem com 

outra espécie, normalmente presente no meio. Desta forma acontece então a reação catódica 

(redução). Em solução ácida desaerada, os íons de hidrogênio H+ tendem a receber os elétrons 

provenientes da oxidação do metal, desta forma gerando gás hidrogênio (H2) (GENTIL, 

2003). 
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FIGURA 3.18 – Esquematização das regiões de uma curva de polarização hipotética para um metal que se 

passiva em um certo eletrólito. 

(ROBERGE, 1999 em LIMA, 2007. Adaptado) 

 

A região passiva é caracterizada nos aços inoxidáveis por baixa densidade de corrente, e 

baixa taxa de corrosão. Esta região estende-se por toda área em que a corrente continua 

praticamente constante, independente da variação do potencial. Este fato é explicado pelo 

crescimento de um filme protetor de óxido que cria uma barreira entre o metal e o meio 

ocasionando a diminuição da velocidade de corrosão. Baixas correntes na região passiva 

indicam um elevado grau de passivação do material e quando a região passiva ocorre em 

potenciais mais altos sugerem a formação de um filme passivo mais estável. 

 

Em um determinado, potencial a corrente começa a aumentar novamente, esta é a região 

transpassiva, onde a barreira criada pelo filme óxido é quebrada e, em alguns casos, há a 

formação de pites. Depois dessa região, o aumento da corrente com o aumento do potencial 

descreve a evolução do oxigênio no meio (GENTIL, 2003). 

 

Este método permite uma avaliação do comportamento frente a corrosão de um metal em 

um determinado eletrólito. Através da análise da região passiva, por exemplo, pode-se avaliar 

o comportamento e a estabilidade do filme passivo e, por conseguinte, analisar a resistência 

do material a certos tipos de corrosão, como a corrosão por pites, por exemplo. Por ser uma 

técnica relativamente simples, esta técnica é muito usada para a determinação do potencial de 

pites (WOLYNEC, 2003). 
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O potencial de pites tem-se constituído num parâmetro básico na avaliação da resistência 

de um metal frente à corrosão por pites. O potencial de pites é caracterizado pelo potencial em 

que há um brusco aumento no valor da densidade de corrente, sendo normalmente 

determinado pela interseção das retas tangentes à região passiva e à região transpassiva, como 

mostrado na FIG. 3.19. (WOLYNEC, 2003). 

 

 

FIGURA 3.19 - Curva de polarização típica obtida por meio da técnica potenciodinâmica para a determinação do 

potencial de pites Ep. 

(WOLYNEC, 2003, p.143. Adaptado) 

 

Outra técnica eletroquímica utilizada para avaliação dos processos de corrosão localizada 

é a de polarização potenciodinâmica cíclica. Ela é uma variação do ensaio de polarização 

anódica potenciodinâmica onde é possível obter os potenciais de pites e de repassivação (Erp). 

Neste ensaio efetua-se o levantamento da curva de polarização do metal na direção anódica, 

iniciando a partir do potencial de corrosão e com uma velocidade de varredura padronizada. 

Quando se atinge um determinado potencial, que geralmente é estabelecido quando a 

densidade de corrente atinge o valor de 10-3 A*cm-2, faz-se a reversão da direção de 

varrimento do potencial. Nesta etapa, a densidade de corrente, em geral, reduz e a varredura 

na direção catódica é continuada até a curva descendente cruzar com a ascendente, ou até 

passar a assumir valores negativos. Quando as curvas se cruzam na região passiva, a este 

cruzamento é dado o nome de potencial de repassivação (Erp). O potencial de repassivação, é 
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o potencial na curva de polarização onde abaixo do seu valor, não se formam novos pites e os 

pites já existentes permanecerão inativos  (WOLYNEC, 2003; ASTM INTERNATIONAL, 

2014). 

 

3.3.2. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

 

A espectroscopia de impedância eletroquímica é uma técnica para análise do 

comportamento superficial do material analisado frente à corrosão. A partir desta técnica, é 

possível analisar-se fenômenos que ocorrem na interface meio/material, como a adsorção e 

difusão de íons, o que auxilia no entendimento do processo corrosivo do material. A 

impedância de um circuito elétrico representa o nível de dificuldade que um sinal elétrico 

(potencial ou corrente) enviado a esse circuito encontra ao percorrê-lo (SILVA, 2007; 

WOLYNEC, 2003). 

 

Esta técnica se baseia na aplicação de uma corrente alternada, uma pequena amplitude de 

sinal, geralmente uma tensão entre 5 e 10mV, em uma devida frequência, que pode variar de 

décimos de Hz até kHz dependendo do equipamento utilizado, aplicada ao eletrodo de 

trabalho (material de análise) ao invés de se aplicar um potencial de eletrodo de corrente 

contínua. Aplicado esta pequena tensão, compara-se, então a perturbação inicial (aplicada) 

com a resposta do eletrodo, pela medida da mudança de fase dos componentes de corrente e 

voltagem e pela medida de suas amplitudes. Isto pode ser feito nos domínios de tempo ou nos 

domínios de frequência, utilizando-se um analisador de espectro ou um analisador de resposta 

de frequência, respectivamente. Um importante conceito abrangido por esta técnica, é que a 

interface material/meio, pode ser vista como uma combinação de elementos elétricos, como 

capacitores e resistores, o que gera um circuito elétrico equivalente como resposta ao sistema 

corrosivo, como mostrado na FIG. 3.20 (CAVALCANTE, 2010). 
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FIGURA 3.20 – Circuito elétrico equivalente de uma interface metal-eletrólito. 

(WOLYNEC, 2003, p. 115). 

 

O circuito acima, que foi proposto por Randles, tem uma larga aplicação em sistemas 

eletroquímicos. Neste circuito, o Re representa a resistência do eletrólito, sendo também é 

conhecido como a resistência ôhmica do eletrólito entre o ponto sensitivo de voltagem do 

eletrodo de referência e a interface eletrodo/eletrólito. O Cdc é a capacitância da dupla camada 

elétrica resultante de íons e moléculas de água adsorvidos. Já o Rp, é a resistência à 

polarização ou resistência à transferência de carga elétrica na superfície do eletrodo, que 

determina a taxa de reação de corrosão (SILVA, 2007).   

 

Em alguns casos, percebe-se ainda a existência de um outro elemento de impedância 

conhecido como impedância de Warburg. Este elemento é utilizado quando o processo 

corrosivo é controlado por processos de transferência de massa por difusão. Representado no 

diagrama de Nyquist, este elemento é evidenciado pela presença de um trecho retilíneo, 

formando um ângulo de 45º com o eixo real, como mostrado na FIG. 3.21 (SILVA, 2007).  

 

 

 

FIGURA 3.21 - Diagrama de Nyquist mostrando o efeito da impedância difusional de Warburg. 
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(SILVA, 2007, p.33). 

 

Outro componente que também pode ser usado na modelagem do circuito elétrico 

equivalente, trata-se do elemento de fase constante (CPE). Este elemento tem a função de 

compensar a não homogeneidade do sistema (WOLYNEC, 2003; SILVA, 2007).   

 

O método de impedância eletroquímica apresenta diversas vantagens com relação às 

técnicas de corrente contínua, destacando-se as seguintes (WOLYNEC, 2003): 

 

 Utilização de sinais muito pequenos que não perturbam as propriedades do eletrodo; 

 

 Ensaios, geralmente, não destrutivos; 

 

 Possibilidade de estudar reações de corrosão e medir taxas de corrosão em meios de 

baixa condutividade; 

 

 Fornece informação sobre o mecanismo de reação. 

 

3.3.2.1. Representações Gráficas 

 

A interpretação dos resultados obtidos por esta técnica, geralmente é feita pela correlação 

de dados de impedância com um circuito elétrico equivalente ou por meio de gráficos. Dentre 

os gráficos mais utilizados estão a representação de Nyquist e Bode.  

 

Diagrama de Nyquist 

 

Esta representação é formada por pontos, onde cada ponto representa uma frequência 

diferente medida. Os valores experimentais de impedância real (Zr(ω)) e impedância 

imaginária (Zi(ω)) são representados por um gráfico de -Zi versus Zr de forma que se encontra no 

eixo das abscissas a parte real e no eixo das ordenadas, a parte imaginária. Os dados de 

impedância representados no plano cartesiano geram configurações típicas, de acordo com o 

mecanismo eletroquímico predominante (WOLYNEC, 2003). Na FIG. 3.22 é mostrado um 

diagrama de Nyquist típico, acompanhado de seu circuito equivalente.  
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FIGURA 3.22 - Diagrama de Nyquist, com o vetor de impedância e o circuito equivalente. 

(SILVA, 2007, p. 31). 

 

 

Diagrama de Bode 

 

Segundo Silva, 2007, o diagrama de Bode, apresentado nas FIG. 3.23 e 3.24, consiste de 

um plano de eixos ortogonais, nos quais se tem no eixo das ordenada, duas grandezas: o 

logaritmo da impedância (log|Z|) dado em ohms (Ω) e o ângulo de fase (ϕ) em graus; e no 

eixo das abscissas, tem-se o logaritmo da frequência angular (logω), com a frequência (ω) 

dada em radianos por segundo (rad/s). 

 

 

FIGURA 3.23 – Representação de Bode, de um processo corrosivo, cujo circuito equivalente é o indicado na 

FIGURA 3.21 

(WOLYNEC, 2003, p. 119). 
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FIGURA 3.24 - Representação de Bode, de um processo corrosivo, cujo circuito equivalente é o indicado na 

FIGURA 3.21 

(WOLYNEC, 2003, p. 120). 

 

Wolynec, 2003, define  e ângulo de fase ϕ = tan-1 Zi / Zr da impedância 

complexa Z = Zr + jZi, como as equações básicas dos dois diagramas acima. 

Essa representação mostra, que tanto para baixas como para altas frequências o valor do 

modulo de impedância (|Z|) é dependente da frequência (ω). Desta forma, os valores de Re e 

Rp podem ser determinados a partir de patamares horizontais da FIG. 3.23. Para frequências 

intermediárias, |Z| é inversamente proporcional a ω e, assim, obtém-se, na região de transição 

entre os patamares horizontais da FIG. 3.23, uma reta com declive s = -1. O valor de Cdc pode 

ser determinado por meio da extrapolação dessa reta para ω = 1 (ou log ω = 0), pois, desta 

forma, pode-se provar que neste caso |Z| = 1/ Cdc (WOLYNEC 2003; SILVA 2007). 

 

3.4. Técnicas Metalográficas 

 

Segundo Colpaert, 1974, metalografia consiste na análise dos aspectos estruturais e de 

superfície, de metais, descrita para todas as ampliações, desde a macrografia, com 

observações feitas a olho nu e com lupas, até a micrografia com observações de 50 até cerca 

de 1000 vezes de aumento, obtidas em microscópio ótico. Já ASM International, 2004, define 

a metalografia como uma disciplina cientifica para examinar e determinar a constituição e a 

estrutura primária dos elementos em metais, ligas e materiais. A metalografia também pode 

abranger técnicas como a difração de raios-x para análise de estrutura cristalina, contudo a 

ferramenta mais popular para uso na metalografia, é o microscópio ótico. Com ampliações 

que podem variar de, aproximadamente, 50 a 1000x, esta ferramenta torna possível a 
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visualização aspectos da microestrutura do material. A metalografia pode ser uma excelente 

ferramenta para analisar-se qualitativamente e quantitativamente um material (ASM 

INTERNATIONAL, 2004; PADILHA, 2004). 

 

Antes de a análise metalográfica ser executada, as amostras devem ser preparadas 

seguindo rígidos procedimentos, de forma a garantir a qualidade destas amostras. Dentre os 

principais procedimentos a serem executados, pode-se destacar o corte do material, a 

montagem da amostra (embutimento), o lixamento, o polimento e o ataque químico para a 

revelação da microestrutura do material (BRAMFITT e BENSCOTER, 2002). 

 

O embutimento é executado após o corte com o propósito primário de permitir a 

manipulação da amostra, assim como a proteção do operador. Outro objetivo do embutimento, 

é proteger as demais superfícies da amostra que não serão analisadas. Dentre os materiais 

mais utilizados pode-se destacar o baquelite, as resinas de acrílico, epóxi, de plástico sintético 

e condutoras. A resina escolhida deve ser quimicamente resistente às soluções de polimento e 

ataque a que serão expostas para revelação da microestrutura do material (COLPAERT, 

1974). 

 

O lixamento é feito por uma abrasivo fixado fisicamente em papel ou em tecido. 

Geralmente o abrasivo usado é composto por carbeto de silício (SiC), oxido de alumínio 

(Al2O3), pó de esmeril (Al2O3 – Fe3O4) e partículas de diamante. O lixamento representa uma 

fase importante no processo de preparação da amostra, pois é nesta fase em que deformações 

provenientes do corte podem ser removidas ou minimizadas. Entretanto, o lixamento causa 

sua própria deformação na superfície da amostra, através das ranhuras causadas pelo abrasivo. 

A evolução da diminuição e desaparecimento das ranhuras em função da granulometria do 

abrasivo, é mostrada na FIG. 3.25 (BRAMFITT e BENSCOTER, 2002). O polimento é o 

estágio final da preparação mecânica para a obtenção de uma amostra com superfície plana e 

livre de ranhuras. O polimento é normalmente executado com abrasivos de baixíssima 

granulometria, sendo as granulometrias de 6 m, 3 m, 1 m e 1/4 m as mais comumente 

usadas. Para não causar maiores distúrbios na superfície do metal, utiliza-se como 

lubrificante, preferencialmente, uma solução a base de glicerina e álcool absoluto, sobre um 

disco recoberto por tecido macio próprio para esta técnica (BRAMFITT e BENSCOTER, 

2002).    
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FIGURA 3.25 – Evolução da diminuição das ranhuras na superfície da amostra em função da granulometria do 

abrasivo. (a) 120 grit (b) 240 grit (c) 320 grit (d) 400 grit (e) 600 grit (g) 6µm diamante. 50x 

(ASM INTERNATIONAL, 2002, p. 200).  

 

Ao fim da preparação mecânica das amostras, estas então se encontram prontas para a 

análise microscópica. Um microscópio utilizado em metalografia, opera sobre um feixe de luz 

refletido da superfície da amostra. Como a superfície polida apresenta a aparência de um 

espelho, ao olho humano, a reflexão total do feixe de luz se apresentará muito mais brilhante 

do que a reflexão parcial que é necessária para revelar a microestrutura na superfície da 

amostra. Uma forma de acentuar a reflexão parcial, e desta forma criar uma diferença na 

refletividade na superfície analisada, é expor a amostra a um ataque químico. Os reagentes 

mais comumente usados para comporem a solução de ataque químico são ácidos ou álcalis 

diluídos em água, álcool ou outro tipo de solvente. Estes reagentes farão com que haja um 

ataque químico diferencial, devido às diferentes taxas de corrosão e orientação dos 

microconstituintes, quando entram em contato com a superfície da amostra a ser analisada. O 

processo de ataque químico pode ter a durabilidade de alguns segundos ou minutos (ASM 

INTERNATIONAL, 2004; BRAMFITT e BENSCOTER, 2002). 

 

Outra forma de ataque de superfície é o ataque eletrolítico que se difere do convencional 

pelo fato de usar uma corrente e um potencial elétrico, ambos controlados, para revelar a 

microestrutura do material. Nesta forma de ataque, a amostra se torna o anodo e íons 

metálicos são conduzidos da superfície exposta para a solução de ataque. O ataque eletrolítico 

é muito usado para aços inoxidáveis, sendo até mesmo considerado por muitos o método mais 

fácil e efetivo para revelar a microestrutura destes materiais. A FIG. 3.26 mostra a 
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microestrutura de um aço inoxidável austenítico (AISI 316) obtida através de ataque 

eletrolítico (BRAMFITT e BENSCOTER, 2002). 

 

 

FIGURA 3.26 – Contornos de grão do aço inoxidável AISI 316. Eletrolítico, 60% HNO3 5V 45s. 

(ASM INTERNATIONAL, 2002, p.240). 

  

A microscopia representa uma ótima técnica para análise qualitativa e quantitativa da 

microestrutura do material. As micrografias das amostras permitem que fatores como 

tamanho médio, distribuição de tamanho e o fator de forma dos constituintes, possam ser mais 

facilmente determinados com a ajuda de softwares analisadores de imagem.  

 

3.5. Rugosidade 

 

Capitão, 2013, define rugosidade como uma medida de desvio da superfície de sua forma 

ideal, seja ela, por exemplo, plana, cilíndrica, esférica, etc. É como uma medida das 

irregularidades inerentes à superfície de descontinuidade em relação ao seu plano médio. Para 

Carpinetti et al., 1996, a rugosidade superficial caracteriza-se pelas micro irregularidades 

geométricas deixadas na superfície do material trabalhado decorrentes do processo de 

fabricação, tais como ranhuras, sulcos, estrias, escamas e crateras. A rugosidade pode 

influenciar no comportamento mecânico dos componentes em diversos fatores, como: 

 

 Qualidade de deslizamento; 

 Resistência ao desgaste; 

 Resistência oferecida pela superfície ao escoamento de fluidos e lubrificantes; 

 Qualidade de aderência que a estrutura oferece às camadas protetoras; 
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 Resistência à corrosão e à fadiga; 

 Aparência. 

 

Empregando-se aparelhos eletrônicos, tais como rugosímetros e perfilômetros, é possível 

avaliar-se a rugosidade de materiais utilizando-se parâmetros numéricos. Estes são 

normalmente designados de parâmetros primários, quando são obtidos a partir de um perfil de 

textura da superfície, tal como é medido e sem ser sujeito a qualquer operação de filtragem. 

Um dos principais parâmetros utilizados para medida da rugosidade, empregados na avaliação 

do estado da superfície no lixamento é a rugosidade média (Ra) (SANTIAGO, 2011; 

CAPITÃO, 2013). 

 

 

 

 

Rugosidade Média 

 

A rugosidade média é o parâmetro de rugosidade mais utilizado, sendo habitualmente 

adotado pela sua simplicidade. A rugosidade média pode ser definida como a média 

aritmética dos valores de afastamento (Yi) dos pontos do perfil em relação à linha média, 

dentro de um comprimento medido (lm), como apresentado na FIG. 3.27 (CAPITÃO, 2013). 

 

 

FIGURA 3.27 – Ilustração do parâmetro de rugosidade média Ra  

(CAPITÃO, 2013, p.12). 

 

Matematicamente, o Ra é dado pela equação 3.5: 
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    Equação 3.5 

 

A norma NBR 8404/1984 que descreve sobre a indicação do estado de superfícies em 

desenhos técnicos, esclarece que o valor da rugosidade Ra pode ser indicado pelos números da 

classe de rugosidade correspondente, conforme apresentado na TAB. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 3.2 – Indicação da rugosidade Ra em função dos números de classe 

 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1984, p. 2) 

 

Utilizando-se os valores de Ra, é possível fazer-se uma correlação aproximada entre este 

parâmetro, a simbologia de classes e o processo de usinagem que pode ser usado para a 

obtenção dos graus de rugosidade. Esta correlação é mostrada no quadro 3.3. 
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QUADRO 3.3 – Correlação aproximada entre a Ra, as classes de rugosidade e processos de usinagem. 

 
(CATAPAN, 2013, p.8. Adaptado) 

 

Analisando-se o quadro 3.3, percebe-se que o valor de Ra é limitado pelo tipo de processo 

de usinagem, de forma que, dependendo do valor de rugosidade desejado, torna-se possível 

obtê-lo apenas por um processo específico de usinagem. Segundo Gravalos et al., 2010, a 

rugosidade superficial pode variar de acordo com o processo de fabricação e fatores como o 

avanço ou o raio de ponta em um torneamento, contribuem na variação do valor da 

rugosidade. Desta forma, a qualidade do acabamento superficial irá variar de acordo com o 

processo de usinagem utilizado na fabricação do componente, frisando-se que a melhora no 

acabamento superficial acarreta também no aumento do custo do processo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

4.1. Material 

 

Foram utilizadas amostras de aço inoxidável supermartensítico, na condição de temperado 

e revenido, com dimensões de 10x10x10 mm (FIG. 4.1) e composição química nominal 

apresentada na TAB. 4.1. As amostras foram retiradas de um tubo contendo 244,00 mm de 

diâmetro e 13,84 mm de espessura. 

 

TABELA 4.1 – Composição química nominal do material estudado. 

           Composição Química (% peso) 

C Cr Ni Mo Ti Si Mn P S Fe 

<0,03 11,50 5,50 1,50 0,15 0,10 0,30 <0,025 0,010 Bal. 

 

 

FIGURA 4.1 – Medição da dimensão das amostras com paquímetro. 

 

As amostras foram preparadas de acordo com o seguinte procedimento: 

 

 Lixamento das faces laterais com lixa de carbeto de silício de grão 600, medição das 

dimensões com um paquímetro e identificação numérica com um marcador de 

amostras; 
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 Soldagem de um fio de níquel encapado com teflon por meio da técnica de solda 

ponto, para o estabelecimento de contato elétrico, representado na FIG. 4.2; 

 

 Embutimento com resina epóxi Struers® EpoFix a frio, em moldes de 30 mm de 

diâmetro (FIG. 4.3). 

 

  

FIGURA 4.2 – (a) máquina utilizada para a técnica de solda ponto. (b) detalhe do processo de solda a ponto. 

 

 

FIGURA 4.3 – Amostras embutidas utilizadas nos ensaios eletroquímicos. 

 

 

(a) (b) 
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4.2. Solução de Ensaio 

 

Primeiramente, executou-se ensaios preliminares exploratórios, com o intuito de 

estipular-se as condições de trabalho para a posterior análise da influência da rugosidade 

superficial do material. Primeiramente, foram executados ensaios eletroquímicos para 

avaliação da influência da concentração de íons cloreto na corrosão por pites do aço 

supermartensítico 13%Cr. Tais ensaios foram conduzidos à temperatura controlada de 30±0,3 

ºC, em três diferentes eletrólitos: 

 

 Solução contendo 35 g/L de cloreto de sódio (NaCl) e 0,66 g/L de acetato de sódio tri-

hidratado (CH3COONa.3H2O) preparada com água destilada e reagentes de grau 

analítico; 

 

 Solução contendo 50 g/L de cloreto de sódio e 0,66 g/L de acetato de sódio tri-

hidratado preparada com água destilada e reagentes de grau analítico; 

 

 Solução contendo 190 g/L de cloreto de sódio e 0,66 g/L de acetato de sódio tri-

hidratado, também preparada com água destilada e reagentes de grau analítico. 

 

O pH das soluções foi ajustado com ácido clorídrico (HCl) 50% v/v até atingir pH 3,5 ± 

0,1, sendo medido por pHmetro (Digimed DM-22) antes de cada ensaio. A solução foi 

desaerada, antes de cada ensaio, borbulhando-se gás nitrogênio (N2) a uma vazão de 9 L/h. 

 

Os ensaios eletroquímicos para avaliação da influência do acabamento superficial na 

corrosão por pites do aço supermartensítico 13%Cr, foram conduzidos à temperatura de 24±3 

ºC em eletrólito contendo 190 g/L de cloreto de sódio e 0,66 g/L de acetato de sódio tri-

hidratado e concentrações de oxigênio dissolvido <10, 100 e 500 ppb. O pH da solução foi 

ajustado com ácido acético (CH₃COOH) P.A. até atingir 4,0 ± 0,1, sendo medido por 

pHmetro (Digimed DM-22) antes de cada ensaio. Os teores de oxigênio dissolvido em 

solução foram alcançados borbulhando-se gás nitrogênio (N2) no meio e medindo-se sua 

concentração com um sensor de oxigênio Hach®, modelo Orbisphere 510. Na FIG. 4.4 é 

apresentada a montagem laboratorial utilizada para desaerar e monitorar a concentração de 

oxigênio em solução. 
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FIGURA 4.4 – Representação do esquema e aparato utilizado para desaerar e monitorar a concentração de 

oxigênio dissolvido em solução. 

 

4.3. Métodos 

 

4.3.1. Caracterização Microestrutural 

 

Para caracterizar a microestrutura das amostras, foi empregada a técnica de análise 

metalográfica qualitativa. As amostras foram lixadas com lixas de granulação 220 até 2000, 

polidas com pasta de diamante até 1 μm e atacadas eletroliticamente em solução aquosa de 

HF (ácido fluorídrico) 10% v/v, à temperatura ambiente. Para todas as amostras o tempo de 

ataque foi de 120s e o potencial aplicado foi de 2 V. 

 

As amostras foram observadas e fotografadas em um microscópio ótico marca Leitz®, 

modelo Ortholux II-Pol-BK. 

 

Empregou-se também a técnica de espectroscopia de Mössbauer com o objetivo de 

determinar e quantificar as fases cristalinas que compõe o material utilizado. 
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4.3.2. Avaliação da Rugosidade 

 

Na avaliação da rugosidade das amostras de aço inoxidável supermartensítico 13%Cr 

utilizou-se um rugosímetro Mitutoyo® modelo SJ-301 com apalpador do tipo cônico com 

ponta esférica de raio 2µm. A rugosidade de cada amostra com diferente acabamento 

superficial, foi avaliada conforme a seguinte metodologia:  

 

 Calibração do rugosímetro com padrão de rugosidade média (Ra) de 2,97 µm; 

 

 Lixamento das amostras embutidas de aço 13%Cr com lixa de grão 180, 360 e 600; 

 

 Posicionamento do apalpador: paralelo à amostra e com a ponta perpendicular às 

ranhuras oriundas do lixamento; 

 

 Realização da análise de rugosidade seguindo a norma ISO 4287:1997; 

 

Foram utilizadas três amostras, sendo uma para cada acabamento superficial e realizadas 

3 medidas em cada amostra. O principal parâmetro de rugosidade analisado foi a rugosidade 

média (Ra).  

 

4.3.3. Ensaios Eletroquímicos 

 

Neste estudo foram empregadas as técnicas de polarização anódica potenciodinâmica, 

polarização anódica potenciodinâmica cíclica e espectroscopia de impedância eletroquímica 

para avaliar a resistência à corrosão por pites do aço supermartensítico 13%Cr. 

 

4.3.3.1. Montagem Experimental Para Ensaios Eletroquímicos 

 

Os ensaios foram conduzidos em célula eletroquímica com montagem de três eletrodos, 

utilizando-se como eletrodo de referência Ag/AgCl (KCl 3 mol/L) e eletrodo auxiliar de 

platina (Pt) (FIG. 4.5). 
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FIGURA 4.5 – Esquema montagem da célula para os ensaios eletroquímicos. 

 

Os ensaios eletroquímicos foram realizados empregando-se o potenciostato/galvanostato 

Autolab® PGSTAT 12 e PGSTAT 100, conectados a um computador, empregando-se os 

softwares GPES 4.9.007, FRA 4.9.007 e NOVA 1.10.4 para armazenamento dos dados 

experimentais, como representado na FIG. 4.6. 

 

 

FIGURA 4. 6 – Detalhe do potenciostato/galvanostato Autolab® PGSTAT 12 interligado ao computador. 

Eletrodo Auxiliar 

Eletrodo de Referência 

Eletrodo de Trabalho 
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4.2.3.2. Polarização Anódica Potenciodinâmica 

 

Os ensaios de polarização anódica potenciodinâmica foram executados em triplicata 

obedecendo a seguinte metodologia: 

 

 Preparo e tratamento do meio em um tanque de trabalho, até a obtenção dos valores 

desejados de oxigênio dissolvido; 

 

 Lixamento da amostra de aço 13%Cr para acabamento superficial (até lixa de grão 600 

nas análises de influência do íon cloreto e a granulometria desejada nas análises de 

influência do acabamento superficial), limpeza com acetona, lavagem com água 

deionizada, secagem ao ar e montagem na célula eletroquímica; 

 

 Transposição da solução do tanque de trabalho para a célula eletroquímica e 

manutenção de fluxo de N2 (g) acima do nível da solução para permanência de 

atmosfera inerte;  

 

 Elevação da temperatura até 30±0,3 ºC nas análises de influência do íon cloreto e 

monitoramento da temperatura entre 24±3 ºC nas análises de influência do 

acabamento superficial; 

 

 Exposição da amostra ao meio por 1 h antes do início de cada ensaio; 

 

 Realização dos ensaios eletroquímicos de polarização anódica potenciodinâmica. Os 

ensaios foram executados a uma taxa de varredura de 0,5 mV/s, partindo-se do 

potencial de corrosão nas análises de influência do acabamento superficial; 

 

 Observação da morfologia da superfície das amostras por meio de microscopia ótica 

(utilizando o microscópio ótico Leica DM4500P) e microscopia eletrônica e 

microanálise por EDS (Energy Dispersive Spectrometry) utilizando o detector EDS 

Bruker XFlash 4.0 integrado ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) Carl 

Zeiss Sigma VP. 
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4.2.3.3. Polarização Anódica Potenciodinâmica Cíclica 

 

Os ensaios de polarização anódica potenciodinâmica foram executados em triplicata 

obedecendo a seguinte metodologia: 

 

 Preparo e tratamento do meio em um tanque de trabalho, até a obtenção dos valores 

desejados de oxigênio dissolvido; 

 

 Lixamento da amostra de aço 13%Cr para acabamento superficial (até lixa de grão 600 

nas análises de influência do íon cloreto e a granulometria desejada nas análises de 

influência do acabamento superficial), limpeza com acetona, lavagem com água 

deionizada, secagem ao ar e montagem na célula eletroquímica; 

 

 Transposição da solução do tanque de trabalho para a célula eletroquímica e 

manutenção de fluxo de N2 (g) acima do nível da solução para permanência de 

atmosfera inerte;  

 

 Elevação da temperatura até 30±0,3 ºC nas análises de influência do íon cloreto e 

monitoramento da temperatura entre 24±3 ºC nas análises de influência do 

acabamento superficial; 

 

 Exposição da amostra ao meio por 1 h antes do início de cada ensaio; 

 

 Realização dos ensaios eletroquímicos de polarização anódica potenciodinâmica. Os 

ensaios foram executados a uma taxa de varredura de 0,5 mV/s, partindo-se do 

potencial de corrosão até um potencial correspondente à densidade de corrente de 5 X 

104 µA/cm2 nas análises de influência do acabamento superficial; 

 

 Observação da morfologia da superfície das amostras por meio de microscopia ótica 

(utilizando o microscópio ótico Leica DM4500P) e microscopia eletrônica e 

microanálise por EDS (Energy Dispersive Spectrometry) utilizando o detector EDS 

Bruker XFlash 4.0 integrado ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) Carl 

Zeiss Sigma VP. 
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4.2.3.3. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

 

Os ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) foram executados 

somente no estudo da influência do acabamento superficial na corrosão por pites do material. 

Estes foram executados em triplicata obedecendo a seguinte metodologia: 

 

 Preparo e tratamento do meio em um tanque de trabalho, até a obtenção dos valores 

desejados de oxigênio dissolvido; 

 

 Lixamento da amostra de aço 13%Cr até a granulometria desejada, limpeza com 

acetona, lavagem com água deionizada, secagem ao ar e montagem na célula 

eletroquímica; 

 

 Transposição da solução do tanque de trabalho para a célula eletroquímica e 

manutenção de fluxo de N2 (g) acima do nível da solução para permanência de 

atmosfera inerte;  

 

 Exposição da amostra ao meio por 1 h antes do início do ensaio; 

 

 Realização dos ensaios espectroscopia de impedância eletroquímica. Os ensaios foram 

executados com frequência variando entre 2 mHz e 5 kHz usando amplitude de 10 mV 

de perturbação a partir do potencial de circuito aberto (OCP);  

 

 Observação da morfologia da superfície das amostras por meio de microscopia ótica 

(utilizando o microscópio ótico Leica DM4500P) e microscopia eletrônica e 

microanálise por EDS (Energy Dispersive Spectrometry) utilizando o detector EDS 

Bruker XFlash 4.0 integrado ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) Carl 

Zeiss Sigma VP. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Caracterização Microestrutural 

 

O material observado, após ataque metalográfico, apresentou uma microestrutura 

composta por martensita revenida, típica de um aço inoxidável martensítico, na condição de 

temperado e revenido, como mostrado na FIG. 5.1.  

 

 

FIGURA 5.1 - Microestrutura composta por martensita revenida mostrada em micrografia. 

 

Pela análise de espectroscopia de Mössbauer, como apontado na FIG. 5.2, observa-se a 

presença majoritária da fase cristalina martensítica, típica de um aço inoxidável 

supermartensítico. Na mesma figura, ainda é possível perceber a presença de austenita retida. 

A presença desta fase pode ter sido ocasionada no processo de têmpera do material analisado.  

 

Os aços supermartensíticos são bastante sensíveis às condições de tratamento térmico a 

que são submetidos. Desta forma, problemas de controle envolvendo, por exemplo, 

temperatura de austenitização insuficiente ou tempo de permanência na austenitização muito 

curto e ciclos térmicos de revenimento inadequados podem degradar diferentes características 

destas ligas. Trabalhos recentes ainda evidenciam o aparecimento de fases de Laves e/ou 

austenita retida, que são fases indesejadas e que podem ocorrer devido a tratamentos térmicos 

inadequados (SILVA, 2010).  
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FIGURA 5.2 – Presença majoritária da fase martensítica mostrada no resultado da análise de espectroscopia de 

Mössbauer. 

 

 

As microanálises feitas por EDS nas amostras do aço 13%Cr mostraram a presença de 

precipitados de titânio, como mostrado na FIG. 5.3. A presença de precipitados na forma de 

carbonitretos de titânio já era esperada, tendo em vista o uso do titânio como elemento de liga 

no material como tentativa de evitar a precipitação do cromo da matriz em carbonetos, 

mantendo o mesmo em solução sólida (ASM INTERNATIONAL, 1990). 
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FIGURA 5.3 – Precipitados de titânio analisados por MEV/EDS. 

 

5.2. Avaliação da Rugosidade  

 

As rugosidades médias superficiais encontradas para os acabamentos utilizados são 

demonstradas na TAB. 5.1   

 

TABELA 5.1 – Rugosidade média superficial em função da granulometria do acabamento superficial utilizado 

Lixa (grão) Rugosidade Média - Ra (µm) 

180 0.70 

360 0.20 

600 0.04 

 

Percebe-se que ao aumentar-se a granulometria da lixa utilizada no acabamento 

superficial, tem se uma redução no valor de Ra. A variação do valor da rugosidade média (Ra) 

está diretamente relacionada à variação da granulometria da lixa utilizada. Este 

comportamento já era esperado.  

 

É importante frisar, que a rugosidade superficial pode variar de acordo com o processo de 

usinagem e, por conseguinte, pode influenciar no comportamento do material. Gravalos et al., 

2010, estudaram a relação entre os parâmetros utilizados no processo de torneamento e a 

resistência à corrosão por pites de um aço inoxidável superaustenítico em solução de cloreto 

de ferro, aquecida a 50±2ºC por um período de 72h. Os autores concluíram que, na operação 

de acabamento, o crescimento do avanço (f) causa o aumento da rugosidade (Ra) e que 
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quando a profundidade de corte (ap) aumenta, para o mesmo valor de raio de ponta da 

ferramenta (Rε), a rugosidade (Ra) também aumenta. Correlacionando com a susceptibilidade 

à corrosão por pites, os autores concluíram que a amostra com menor valor de rugosidade Ra, 

usinada com os menores valores de avanço (f) (0.1 mm/rot.) e profundidade de corte (ap) (0.2 

mm), apresentou a menor formação de pites dentre as amostras analisadas.  

 

Fazendo o uso novamente do quadro 3.3, percebe-se que o baixo valor de Ra encontrado 

para o acabamento superficial com lixa de grão 600, seria compatível a valores de Ra obtidos 

por meio de métodos especiais de usinagem. Estando na classe N1 de rugosidades, o baixo 

valor de 0.04µm de Ra poderia ser obtido, a nível industrial, por meio de, por exemplo, 

processos de polimento e lapidação do material. Mais uma vez utilizando-se do quadro 3.3, 

observa-se que os valores de rugosidade Ra dos acabamentos superficiais com as lixas de grão 

180 e 360, que foram, respectivamente, de 0.7µm e 0.2µm, podem ser obtidos por meio de 

processos mais comuns de usinagem, como o torneamento. Mais uma vez chama-se atenção 

de que a qualidade do acabamento superficial irá variar de acordo com o processo de 

usinagem utilizado na fabricação do componente, frisando-se que a melhora no acabamento 

superficial acarreta também no aumento do custo do processo.     

 

 A influência da rugosidade superficial, no comportamento frente à corrosão por pites 

do aço supermartensítico utilizado, será abordada e discutida mais adiante. 

 

5.3. Ensaios Eletroquímicos 

 

5.3.1. Avaliação da Influência da Concentração de Íons Cloreto no Meio 

 

Na FIG. 5.4 são apresentadas as curvas de polarização anódica potenciodinâmica 

representativas do aço inoxidável supermartensítico, obtidas em eletrólitos contendo 

concentrações de 35, 50 e 190 g/L de NaCl e 0,66 g/L de acetato de sódio tri-hidratado. 

Observa-se que as curvas possuem formatos similares, com trechos passivos e potenciais de 

pites bem definidos. 

O potencial de transpassivação foi obtido pela extrapolação de duas retas, sendo uma 

traçada na região de elevação brusca da corrente e outra na região de passivação.  
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FIGURA 5.4 - Curvas de polarização anódica potenciodinâmica do aço inoxidável supermartensítico em 

eletrólitos contendo 35, 50 e 190 g/L de NaCl. 

 

Na TAB. 5.2 são apresentados os principais parâmetros eletroquímicos obtidos nas curvas 

de polarização, apresentadas na Figura 5.4. 

 

TABELA 5.2 – Parâmetros obtidos das curvas de polarização anódica potenciodinâmica do aço inoxidável 

supermartensítico em eletrólitos contendo 35, 50 e 190 g/L de NaCl e 0,66 g/L de acetato de sódio tri-hidratado. 

Concentração de NaCl 

(g/L) 

Ecorr 

(mVAg/AgCl) 

Etrans 

(mVAg/AgCl) 

|Δ|Epass 

(mVAg/AgCl) 

ipass 

(µA/cm2) 

35 -415 -142 208 4.93 

50 -408 -157 178 3.69 

190 -425 -233 134 5.65 

 

Comparando-se os parâmetros obtidos nas curvas de polarização nos diferentes 

eletrólitos, percebe-se que o aumento da concentração de NaCl e, por conseguinte, da 

concentração de íons cloreto em solução, causou redução significativa no potencial de 

transpassivação (Etrans). Para 35 g/L de NaCl em solução, obteve-se Etrans de -142 mVAg/AgCl 

e -233 mVAg/AgCl para 190 g/L, representando um decréscimo significativo no valor do 

potencial de transpassivação. Outros parâmetros analisados, como potencial de corrosão (Ecorr) 

e densidade de corrente passiva (ipass), não sofreram variações significativas podendo-se 
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considerar que o material possui uma tendência termodinâmica equivalente à corrosão e que 

ocorreu a formação de filmes passivos de resistência similares em todas as condições 

estudadas. Mas, observou-se que o aumento na concentração de NaCl em solução gerou uma 

diminuição na extensão da camada passiva o que sugere um maior risco à corrosão por pites 

(SILVERMAN, 1998).  

 

A presença de íons agressivos, como o cloreto, fez com que haja uma quebra localizada 

do filme passivo na superfície do metal. Desta maneira formaram-se sítios ativos específicos 

e, por conseguinte, estes íons causaram uma rápida dissolução local do metal, resultando na 

nucleação e crescimento do pite. Logo, elevando-se a concentração de íons cloreto aumentou 

a probabilidade da criação de mais sítios ativos, como também do aumento da concentração 

destes íons no interior do pite, fator que é preponderante para o crescimento do mesmo e, 

portanto, a diminuição no valor do Ep (WILDE & WILLIAMS, 1971). Pardo et. al., 2000, que 

estudaram a resistência à corrosão por pites e por frestas de aços inoxidáveis superduplex e 

superaustenítico em soluções contendo concentrações de 200, 400, 600 e 6000 ppm de íon 

cloreto, em valores de pH variando entre 2 e 6.5, também retratam em seu trabalho que com o 

aumento da concentração do íon agressivo, há um decréscimo nos valores de Ep.  

 

Desta forma, verificou-se que a concentração do íon cloreto em solução teve um papel 

fundamental na susceptibilidade à corrosão por pites do aço inoxidável supermartensítico 

13%Cr estudado. Observou-se que os parâmetros eletroquímicos obtidos nas curvas 

potenciodinâmicas para os meios contendo 35 e 50 g/L de NaCl foram similares e que a 

menor resistência a corrosão por pites foi observada quando 190 g/L de NaCl estavam 

presentes no meio.  

 

5.3.2. Influência do Acabamento Superficial na Corrosão Por Pites em Solução 

Contendo Teor de Oxigênio Dissolvido Inferior a 10 ppb 

 

Na FIG. 5.5 são mostradas as curvas de polarização potenciodinâmicas anódicas obtidas 

de uma amostra de aço inoxidável supermartensítico 13%Cr em eletrólito contendo 

concentração <10 ppb de oxigênio dissolvido e acabamento superficial obtido com lixa de 

grão 180, enquanto que na TAB. 5.3 estão apresentados os parâmetros eletroquímicos 

extraídos destas curvas. Observa-se que os ensaios realizados obtiveram boa reprodutibilidade 

e que a extensão da região passiva é bastante reduzida (117±3 mV), indicando elevada 



70 

 

suscetibilidade à corrosão por pites do material com maior rugosidade media superficial (Ra 

0.7 µm).  

 

 

FIGURA 5.5 – Curvas de polarização obtidas de uma amostra de aço supermartensítico em eletrólito contendo 

concentração <10ppb de oxigênio dissolvido e rugosidade superficial Ra 0.7µm. 

 

TABELA 5.3 – Parâmetros obtidos através das curvas de polarização para rugosidade superficial Ra 0.7µm e 

<10ppb de O2 dissolvido em solução.  

Nº do Ensaio 
Ecorr 

(mVAg/AgCl) 

Ep 

(mVAg/AgCl) 

|Δ|Epass 

(mVAg/AgCl) 

ipass 

(µA/cm2) 

1 -415 -187 115 8.94 

2 -412 -180 120 10.8 

3 -408 -185 115 9.71 

Média -412±4 -184± 4 117±3 9.82 ± 0.93 

 

Após os ensaios de polarização anódica potenciodinâmicas as amostras foram levadas ao 

MEV para registro da condição superficial, sendo observada a presença de pites com forma 

esférica (diâmetro de cerca de 142 µm) e aparentando grande profundidade, como mostrado 

na FIG. 5.6. 
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FIGURA 5.6 – Pite na superfície da amostra de aço supermartensítico após ensaio com rugosidade superficial Ra 

0.7 µm e concentração <10ppb de oxigênio dissolvido em solução de NaCl 190 g/L.  

 

Na FIG. 5.7 são mostradas as curvas de polarização anódica potenciodinâmica obtidas em 

eletrólito contendo concentração < 10 ppb de oxigênio dissolvido e acabamento superficial 

com lixa de grão 360 (Ra 0.2 µm), enquanto que na TAB. 5.4 estão apresentados os 

parâmetros eletroquímicos extraídos destas curvas. 

 

Observa-se que os ensaios realizados também apresentaram boa reprodutibilidade e mais 

uma vez, uma reduzida extensão da região de camada passiva (147±1 mV). Contudo, a 

extensão da região de camada passiva foi superior à região passiva visualizada nas curvas de 

polarização anódica potenciodinâmica com Ra 0.7 µm. Este fator sugere uma menor 

susceptibilidade à corrosão por pites do material, quando utilizado um acabamento superficial 

menos rugoso (Ra 0.2 µm). 
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FIGURA 5.7 – Curvas de polarização obtidas de uma amostra de aço supermartensítico em eletrólito contendo 

concentração <10ppb de oxigênio dissolvido e rugosidade superficial Ra 0.2 µm 

 

TABELA 5.4 – Parâmetros obtidos através das curvas de polarização para rugosidade superficial Ra 0.2 µm 

e <10ppb de O2 dissolvido em solução. 

Nº do Ensaio 
Ecorr 

(mVAg/AgCl) 

Ep 

(mVAg/AgCl) 

|Δ|Epass 

(mVAg/AgCl) 

ipass 

(µA/cm2) 

1 -419 -168 147 7.88 

2 -413 -165 148 7.80 

3 -413 -165 147 6.64 

Média -415±3 -166± 2 147±1 7.44 ± 0.69 

 

Mais uma vez, após todos os ensaios eletroquímicos realizados foram encontrados pites 

na superfície do material quando se empregou a técnica de MEV, como mostrado na FIG. 5.8. 

Os pites encontrados apresentam forma esférica, aparentando grande profundidade e cerca de 

146µm de diâmetro.  
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FIGURA 5.8 – Pite na superfície da amostra de aço supermartensítico após ensaio com rugosidade superficial Ra 

0.2 µm e concentração <10ppb de oxigênio dissolvido em solução de NaCl 190g/L 

 

As curvas de polarização anódica potenciodinâmicas obtidas em eletrólito contendo 

concentração < 10 ppb de oxigênio dissolvido e material com acabamento superficial com 

lixa de grão 600 (Ra 0.04µm), são apresentadas na FIG. 5.9, já os parâmetros extraídos destas 

curvas são mostrados na TAB. 5.5. 

 

 

FIGURA 5.9 – Curvas de polarização obtidas de uma amostra de aço supermartensítico em eletrólito contendo 

concentração < 10 ppb de oxigênio dissolvido e rugosidade superficial Ra 0.04 µm. 
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TABELA 5.5 – Parâmetros obtidos através das curvas de polarização rugosidade superficial Ra 0.04 µm e 

<10ppb de O2 dissolvido em solução. 

Nº do Ensaio 
Ecorr 

(mVAg/AgCl) 

Ep 

(mVAg/AgCl) 

|Δ|Epass 

(mVAg/AgCl) 

ipass 

(µA/cm2) 

1 -414 -62 259 7.06 

2 -422 -68 263 7.52 

3 -415 -101 225 5.86 

4 -419 -81 240 7.25 

5 -421 -54 267 5.35 

Média -418±4 -73± 18 251±18 6.61 ± 0.95 

 

Para este acabamento superficial os ensaios eletroquímicos foram menos reprodutivos, 

sendo executados cinco ensaios de polarização anódica potenciodinâmica para cada condição, 

como tentativa de minimizar os erros obtidos nos parâmetros eletroquímicos. Aparentemente, 

esta condição de acabamento superficial, apresentou-se mais sensível às condições de ensaio. 

Este comportamento por estar ligado a variações no lixamento do material que, por ser 

manual, pode acarretar em variações na rugosidade da superfície do material, entre os ensaios. 

 

Também foram observados pites na superfície do material analisado para este acabamento 

superficial, como mostrado na FIG. 5.10. Os pites encontrados são da mesma ordem de 

grandeza dos pites encontrados na superfície das amostras ensaiadas com os acabamentos 

superficiais anteriores, cerca de 173 µm de diâmetro e apresentam, novamente, forma esférica 

e aparente grande profundidade. 
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FIGURA 5.10 – Pite na superfície da amostra de aço supermartensítico após ensaio com rugosidade superficial 

Ra 0.04 µm e concentração < 10 ppb de oxigênio dissolvido em solução 

 

As regiões internas e as superfícies do material próximas aos pites, foram analisadas 

empregando-se as técnicas de MEV e EDS (FIG. 5.11, 5.12 e 5.13). Foi observada a presença 

de precipitados de Ti, provavelmente carbonitretos de titânio, no interior e na superfície 

aproxima aos pites. Tais precipitados foram analisados empregando-se a técnica de EDS. 

Observou-se que todos os precipitados encontrados possuíam formato poliédrico. 

 

Este comportamento também foi relatado por Leban & Tisu, 2013. Os autores concluíram 

em seu estudo que, provavelmente, a iniciação de pites ocorreu em regiões com a presença de 

precipitados de titânio na superfície do material analisado. Tais precipitados agiriam como um 

catodo em relação ao aço e desta forma acelerando a quebra do filme passivo protetor 

(LEBAN & TISU, 2013). 

 

Nas FIG. 5.11, 5.12 e 5.13 apresenta-se as micrografias e composições químicas dos 

precipitados de titânio observados na superfície do material e no interior de um pite, 

respectivamente.  
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(A)       (B) 

FIGURA 5.11 – Presença de precipitados de Ti na superfície próxima aos pites do aço 13%Cr em solução de 

NaCl 190g/L. (A) ponto 1 e (B) ponto 2. 

 

 
 

FIGURA 5.12 – Precipitados de Ti no interior do pite. MEV: 16.000X. 13%Cr em solução de NaCl 190g/L 
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FIGURA 5.13 – Composição do precipitado no interior do pite do aço 13%Cr em solução de NaCl 190g/L. 

 

A FIG. 5.14 apresenta a sobreposição de curvas de polarização representativas do 

material com os acabamentos superficiais estudados e a TAB. 5.6 mostra os parâmetros 

obtidos nestas curvas. 

 

TABELA 5.6 - Parâmetros obtidos das curvas de polarização típicas de cada acabamento superficial no meio 

contendo <10ppb de O2 dissolvido em solução. 

Acabamento Superficial 

(grão) 

Ecorr 

(mVAg/AgCl) 

Ep 

(mVAg/AgCl) 

|Δ|Epass 

(mVAg/AgCl) 

ipass 

(µA/cm2) 

180 -415±4 -187±4 115±3 8.94±0.93 

360 -413±3 -165±2 148±1 7.8±0.69 

600 -422±4 -68±18 263±18 7.52±0.95 
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FIGURA 5.14 – Curvas de polarização típicas obtidas de cada acabamento superficial em eletrólito contendo 

concentração < 10 ppb de oxigênio dissolvido. 

 

Das curvas de polarização, é possível perceber que o acabamento superficial interfere 

diretamente no comportamento do material nas condições avaliadas. É possível notar que com 

a diminuição do valor de rugosidade, ou seja, com o aumento da granulometria da lixa 

utilizada na preparação do material, há uma melhora no comportamento do material frente à 

corrosão por pites. Esta melhora é percebida, dentre os parâmetros analisados, pelo aumento 

do valor de Ep e a manutenção de valores próximos de Ecorr. Percebe-se também o aumento na 

extensão da camada passiva quando se diminui o valor de rugosidade do acabamento 

superficial. Hong & Nagumo, 1997, em seu estudo sobre a corrosão por pites do aço 

inoxidável AISI301 com diferentes acabamentos superficiais em meio contendo 0.5 M de 

NaCl e temperatura ambiente, relataram resultados semelhantes, ao verificarem que o Ep se 

torna mais positivo quando o acabamento superficial utilizado no material analisado é menos 

grosseiro. Hong & Nagumo, 1997, em seu estudo, ainda citam que este comportamento está 

ligado ao número de pites metaestáveis, que podem, posteriormente, continuar se propagando 

e causar a falha do material. Desta forma, os autores concluem que, em superfícies menos 

rugosas, há um menor número de pites metaestáveis, e, por conseguinte, há menos pites se 

propagando.   
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Apesar da maior dispersão dos resultados quando comparado às outras granulometrias, 

percebe-se que o material com rugosidade superficial Ra 0.04 µm, apresentou o melhor 

desempenho frente a corrosão por pites. Com este acabamento, o material apresentou maior 

valor de Ep e uma maior extensão da camada passiva em relação aos demais, tendo em vista 

que os valores dos potenciais de corrosão se mantiveram próximos em todas as análises. 

Observa-se também que o comportamento eletroquímico do material estudado com 

rugosidade superficial Ra 0.7 µm e Ra 0.4 µm, não mostraram diferenças significativas.  

 

Na FIG. 5.15 são mostrados os diagramas de Nyquist e de Bode obtidos para cada 

acabamento superficial no meio contendo concentração < 10 ppb de oxigênio dissolvido e 190 

g/L de NaCl.  

 

 

(A) 

FIGURA 5.15 – (A) Diagramas de Nyquist e (B) Diagramas de Bode, obtidos de cada acabamento em eletrólito 

contendo concentração <10ppb de oxigênio dissolvido 
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(B) 

FIGURA 5.16 (continuação) – (A) Diagramas de Nyquist e (B) Diagramas de Bode, obtidos de cada acabamento 

em eletrólito contendo concentração <10ppb de oxigênio dissolvido 

 

A partir das medidas de impedância, simulou-se computacionalmente o circuito 

equivalente utilizando-se o software ZSimpWin®
, para realizar o ajuste das curvas obtidas. O 

circuito equivalente que apresentou os melhores resultados está apresentado na FIG. 5.16. 

 

 

FIGURA 5.17 – Circuito Equivalente utilizado no ajuste dos valores medidos nas curvas de impedância 

eletroquímica. 

 

Onde: 

 

 Re: Resistência do eletrólito 

 Rtc: Resistência à transferência de carga 

 Q ou CPE: Elemento de fase constante  

 W: Impedância de Warburg 
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Nas FIG. 5.17 a 5.19 são mostradas comparações entre as curvas de impedância obtidas e 

as curvas de impedância ajustadas computacionalmente. Na TAB. 5.7 estão apresentados os 

principais parâmetros obtidos após a simulação do circuito equivalente. Para o circuito 

equivalente utilizado para o ajuste das curvas de impedância, nota-se a presença do elemento 

Q ou elemento de fase constante. Este elemento tem a função de compensar a não 

homogeneidade do sistema de corrosão. Relacionado a processos de transferência de massa 

por difusão no processo corrosivo, o elemento W representa a chamada impedância de 

Warburg. No diagrama de Nyquist, este elemento é caracterizado pela presença de um trecho 

retilíneo, formando um ângulo de 45º com o eixo real. A Re (resistência do eletrólito) está 

associada à resistência ao fluxo de corrente no eletrólito, enquanto que a R tc (resistência à 

transferência de carga) está associada à resistência à passagem de carga na interface 

eletrodo/eletrólito, o que determina a taxa de reação de corrosão (WOLYNEC, 2003; SILVA, 

2007; SANTOS, 2007) 

 

 

(A) 

FIGURA 5.18 – Comparação entre as curvas de impedância obtidas e as curvas de impedância ajustadas 

computacionalmente, para o material com rugosidade superficial Ra 0.7 µm. (A) Diagramas de Nyquist. 
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(B) 

FIGURA 5.17 (continuação) -  Comparação entre as curvas de impedância obtidas e as curvas de impedância 

ajustadas computacionalmente, para o material com rugosidade superficial Ra 0.7 µm. (B) Diagramas de Bode. 

 

 

(A) 

FIGURA 5.18 – Comparação entre as curvas de impedância obtidas e as curvas de impedância ajustadas 

computacionalmente, para o material com rugosidade superficial Ra 0.2 µm. (A) Diagramas de Nyquist.  
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(B) 

FIGURA 5.18 (continuação) -  Comparação entre as curvas de impedância obtidas e as curvas de impedância 

ajustadas computacionalmente, para o material com rugosidade superficial Ra 0.2 µm. (B) Diagramas de Bode. 

 

 

(A) 

FIGURA 5.19 – Comparação entre as curvas de impedância obtidas e as curvas de impedância ajustadas 

computacionalmente, para o material com rugosidade superficial Ra 0.04 µm. (A) Diagramas de Nyquist. 
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(B) 

FIGURA 5.19 (continuação) - Comparação entre as curvas de impedância obtidas e as curvas de impedância 

ajustadas computacionalmente, para o material com rugosidade superficial Ra 0.04 µm. (B) Diagramas de Bode. 

 

TABELA 5.7 - Parâmetros obtidos da simulação dos circuitos equivalentes em eletrólito contendo concentração 

<10ppb de oxigênio dissolvido e 190g/L NaCl 

Rugosidade 

Média  

(µm) 

OCP 

Ag/AgCl 

(mV) 

Re 

(Ohm.cm2) 

CPE  

(mΩ-1.cm-2.sα) α 

Rtc 

(Ohm.cm2) 

W  

(mΩ-1.s1/2.cm-2) 

0.7 -417 4.00 0.150 0.886 4046 1.34 

0.2 -419 4.00 0.142 0.887 5123 0.87 

0.04 -410 4.00 0.114 0.887 7237 0.69 

 

A partir dos valores simulados, apresentados na TAB. 5.7, e possível observar que os 

valores de capacitância no CPE, que seria a energia potencial elétrica armazenada por um 

capacitor, decaem de acordo em que se diminui a rugosidade média superficial. Segundo 

Alves et al., 2001, o processo corrosivo pode ser associado à capacitância do sistema. Maiores 

valores de capacitância da interface eletrodo/eletrólito, indicariam um maior carregamento 

elétrico da dupla camada elétrica formada, provindo de cargas da superfície do metal. Este 

comportamento indica que, para maiores valores de capacitância, o processo corrosivo da 

superfície do material analisado, acontece com maior velocidade e que, por conseguinte, 

valores menores de capacitância indicam que a superfície sofreu um ataque corrosivo de 

menor agressividade. Observa-se também, que a diminuição da rugosidade superficial, gera o 
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aumento nos valores de resistência à transferência de carga da superfície do metal para o 

eletrólito (Rtc). A resistência à transferência de carga está associada à resistência à passagem 

de carga na interface eletrodo/eletrólito, o que determina a taxa de reação de corrosão, e, 

segundo Wolynec, 2003, o aumento no seu valor significa que o processo corrosivo diminui. 

Desta forma, os parâmetros obtidos na simulação dos circuitos equivalentes sugerem que o 

aço 13%Cr apresentou maior resistência à corrosão quando ensaiado com rugosidade 

superficial Ra 0.04 µm, confirmando o que já havia sido observado anteriormente nos ensaios 

de polarização anódica potenciodinâmica.    

 

Desta forma, verificou-se que o aumento da granulometria da lixa utilizada e, por 

conseguinte, a diminuição do valor da rugosidade superficial torna o aço 13%Cr menos 

propenso à corrosão por pites no meio contendo 190 g/L de NaCl e concentração de oxigênio 

dissolvido < 10 ppb, à temperatura ambiente. 

 

5.3.3. Influência do Acabamento Superficial e do Teor de Oxigênio Dissolvido 

 

Nesta etapa do trabalho os teores de oxigênio no meio foram elevados para 100ppb e 

500ppb e comparadas as resistências à corrosão por pites do aço supermartensítico 13%Cr 

com rugosidade superficial Ra 0.7 µm, Ra 0.2 µm e Ra 0.04 µm empregando-se ensaios 

eletroquímicos de polarização cíclica em solução contendo 190 g/L de NaCl.  

 

Nas FIG. 5.20, 5.21 e 5.22 são apresentadas as curvas típicas de polarização anódica 

potenciodinâmica cíclicas do aço supermartensítico 13%Cr com rugosidade superficial Ra 0.7 

µm, Ra 0.2 µm e Ra 0.04 µm nos meios contendo 10, 100 e 500 ppb de oxigênio dissolvido. 
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FIGURA 5.20 - Curvas de polarização típicas obtidas de cada acabamento em eletrólito contendo concentração 

<10 ppb de oxigênio dissolvido e 190g/L de NaCl. 

  

 

FIGURA 5.21 – Curvas de polarização típicas obtidas de cada acabamento em eletrólito contendo concentração 

100ppb de oxigênio dissolvido e 190g/L de NaCl. 
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FIGURA 5.22 – Curvas de polarização típicas obtidas de cada acabamento em eletrólito contendo concentração 

500ppb de oxigênio dissolvido e 190g/L de NaCl. 

 

Observa-se que, para as rugosidades superficiais Ra 0.7 µm e Ra 0.2 µm, quando se 

reverteu o sentido de varredura, as curvas no sentido ascendente e descente se cruzam em uma 

zona acima do potencial de pites e em uma região de alta densidade de corrente.  

O potencial de repassivação pode ser determinado como o potencial em que as curvas no 

sentido ascendente e descente se cruzam, e pode ser definido como o potencial em que a 

densidade de corrente retorna à região de passividade. Næss, 2014, ainda define o potencial de 

repassivação como o potencial em que o material retorna ao estado de passividade após já 

terem sido formado pites na superfície do mesmo(Baboian & Haynes, 1981; Buchanan & 

Stansbury, 2005; Næss 2014). Pecequilo & Pannosian, 2013, retratam a zona acima do 

potencial de pites como uma zona onde os pites são nucleados e permanecem ativos, como 

mostrado na FIG. 5.23. Desta forma, sugere-se que para os acabamentos com rugosidade 

superficial Ra 0.7 µm e Ra 0.2 µm, não ocorreu a repassivação do material analisado, de forma 

que os pites nucleados continuaram ativos. Este mesmo fato não é observado na curva de 

polarização anódica cíclica da amostra analisada com rugosidade superficial Ra 0.04 µm. 

Neste acabamento, ao reverte-se o sentido de varredura do potencial, as curvas no sentido 

ascendente e descente cruzaram-se na região passiva da curva de polarização, fato que 

caracteriza a repassivação do material. A região abaixo do Erp se trata de uma região em que 
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novos pites não são nucleados e os pites já existentes permanecem inativos (Pecequilo & 

Pannosian, 2013).  

 

 

FIGURA 5.23 – Curva de polarização esquemática ilustrando as condições sob as quais pites podem ou não 

ocorrer (Pecequilo & Pannosian, 2013, p.23). 

 

Assim como percebido nos ensaios executadas em meio contendo <10 ppb de oxigênio 

dissolvido e 190 g/L de NaCl, observa-se que, mesmo variando-se a concentração de oxigênio 

dissolvido em solução, ainda é perceptível a influência do acabamento superficial. Em todos 

os meios, o material com rugosidade superficial Ra 0.04 µm apresentou o melhor desempenho 

frente à corrosão por pites. Com este acabamento, o material apresentou maior valor de Ep e 

uma maior extensão da camada passiva em relação às demais granulometrias. Observa-se que 

somente no material com rugosidade superficial Ra 0.04 µm, as curvas nos sentidos 

ascendente e descendente se cruzaram abaixo do Ep, fato que mais uma vez caracteriza a 

repassivação do material e a existência de um potencial de repassivação (Erp). 

 

Por fim, observando novamente as FIG. 5.20 a FIG 5.22, percebe-se uma aproximação 

dos valores de Ep das curvas de polarização, à medida em que se aumenta a concentração de 

oxigênio dissolvido em solução. O que se observa, preliminarmente, e que o aumento em 

demasia da concentração de oxigênio em solução, acarretou uma queda no valor do Ep em 

algumas condições. Este comportamento pode indicar uma queda de desempenho do material, 

frente à corrosão por pites, nesta condição.  
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Na FIG. 5.24 é mostrado um gráfico comparativo contendo as curvas típicas de 

polarização anódica potenciodinâmica cíclicas do aço supermartensítico 13%Cr com 

rugosidade superficial Ra 0.04 µm nos meios contendo 190g/L de NaCl e 10, 100 e 500 ppb 

de oxigênio dissolvido. Observa-se que em meios contendo baixos teores de oxigênio 

dissolvido, 10 e 100 ppb, as curvas foram similares indicando um comportamento 

eletroquímico semelhante nas duas condições. 

 

 
FIGURA 5.24 - - Curvas de polarização típicas obtidas do aço supermartensítico com rugosidade superficial Ra 

0.04 µm em eletrólito contendo concentração <10, 100 e 500ppb de oxigênio dissolvido e 190g/L de NaCl. 
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6. CONCLUSÕES  

 

Neste trabalho foi avaliada a susceptibilidade frente à corrosão por pites de um aço 

inoxidável supermartensítico (13%Cr) com diferentes acabamentos superficiais, em ambiente 

contendo elevados teores de íons cloreto e baixos níveis de oxigênio dissolvido. 

 

Pela análise microestrutural foi possível verificar que o material possui microestrutura 

composta por martensita revenida, típica de um aço inoxidável martensítico, na condição de 

temperado e revenido. Além disso, foi possível verificar, pelo uso da técnica de 

espectroscopia de Mössbauer, que a aço utilizado é composto por 99% de fase martensítica e 

1% de fase austenítica.   

 

Por meio dos ensaios eletroquímicos, verificou-se primeiramente que a concentração do 

íon cloreto em solução teve um papel fundamental na susceptibilidade à corrosão por pites do 

aço inoxidável supermartensítico estudado. Por meio dos resultados obtidos, conclui-se que o 

aumento na concentração do íon cloreto, em solução, elevou a susceptibilidade à corrosão por 

pites do aço estudado.  

 

Nos ensaios eletroquímicos também foi possível verificar que, o aumento na 

granulometria da lixa utilizada no acabamento superficial que, por conseguinte, gera a 

diminuição da rugosidade média superficial, torna o aço estudado menos propenso à corrosão 

por pites. Foi observado que o aço supermartensítico estudado, com rugosidade superficial Ra 

0.04 µm, apresentou menor susceptibilidade à corrosão por pites em todas as condições de 

estudadas. Foi observado também que para esta rugosidade superficial, foi a única condição 

em que, após a formação do pite, ocorreu a repassivação do mesmo, ou seja, houve a 

formação de uma nova camada passiva no interior do pite. 

 

Verificou-se também que, quando comparando o comportamento do material com os 

acabamentos superficiais mais rugosos (Ra 0.7 µm e Ra 0.2 µm), aquele com menor 

rugosidade Ra possui uma menor susceptibilidade à corrosão, nos meios contendo 

concentrações de oxigênio dissolvido <10 e 100 ppb. Entretanto, no meio contendo 

concentração de 500 ppb de oxigênio dissolvido, não houve diferença significativa no 

comportamento do material.  
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7. LISTA DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Avaliação da influência de precipitados de titânio na iniciação e propagação do pite em 

aço inoxidável supermartensítico.   
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