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Resumo: A corrosão é definida como uma deterioração de um material por ação química ou 
eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos. Ela representa alterações 
prejudiciais indesejáveis, tais como desgaste, variações químicas ou modificações estruturais. Os 
aços inoxidáveis são utilizados em grande proporção pelas indústrias por apresentarem menores 
custos e uma boa resistência à corrosão devido a formação da camada passiva. Os aços inoxidáveis 
austeníticos têm sua passividade destruída por íons de cloretos em pontos ou áreas localizadas 
(corrosão por pite). No presente trabalho fez-se o estudo comparativo, através das curvas de 
polarização, da camada passiva da matriz do aço AISI 304L submetido à variação da temperatura 
dos eletrólitos de ácido sulfúrico 0,1M e de cloreto de sódio 3,5%p. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A corrosão atinge diversos tipos de 
materiais, sejam eles metálicos ou não 
metálicos. Em geral, a corrosão é um 
processo espontâneo, visto que a obtenção do 
metal ocorre à custa de certa quantidade de 
energia. Por isso, as reações de corrosão, que 
transformam, novamente, os metais em 
compostos, num processo inverso ao 
metalúrgico, são espontâneas.   
O estudo da corrosão dos metais tem 
importância fundamental, seja para o 
aprimoramento dos processos que utilizam os 
benefícios da corrosão, seja para minimizar 
seus efeitos prejudiciais. A corrosão, como 
processo destrutivo, causa danos em quase 
todos os setores da atividade humana. A 
indústria, por exemplo, sofre com paradas 
para manutenção dos equipamentos e 
substituições de componentes mecânicos, por 
causa do desgaste causado pela corrosão. 
Diante disso, estudos sobre as condições as 
quais o material é submetido possibilitam um 
melhor entendimento da corrosão e têm sido 
realizados para melhorar a qualidade dos 
materiais submetidos aos esforços mecânicos 
associados à corrosão e ao desgaste e 
quando sujeitos a variação da temperatura. 
Assim, o estudo da corrosão tem a finalidade 
de um controle efetivo e conseqüentemente 
um ganho econômico. 
Neste trabalho estaremos analisando o 
comportamento anódico do aço inoxidável 
austenítico AISI 304L em meio corrosivo 
induzido com a variação da temperatura.  

Os meios corrosivos utilizados serão: de ácido 
sulfúrico 0,1M e de cloreto de sódio 3,5%p. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As curvas de polarização foram obtidas nas 
temperaturas de 25, 30, 35 e 40°C em solução 
de H2SO4 0,1M. Pode-se observar de modo 
geral um comportamento similar das regiões 
ativa, passiva e transpassiva das diversas 
temperaturas. Verifica-se que há certa 
instabilidade na região de passivação para 
temperaturas maiores que 30°C. Apesar disso, 
o potencial de transpassivação e o potencial 
de passivação têm comportamento similar 
para todas as temperaturas. Observa-se que o 
potencial de corrosão pouco varia para as 
temperaturas de 30, 35 e 40°C. Em relação à 
temperatura ambiente (25°C) há um aumento 
do potencial de corrosão das demais 
temperaturas (Fig. 2). Ainda na Figura 2 pode-
se observar uma confluência de possíveis 
picos de dissolução no potencial de 
aproximadamente 0,5 V para as amostras nas 
temperaturas de 30, 35 e 40°C, e que eles 
partem de um valor semelhante de densidade 
de corrente. 
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Figura 2 – Curva de polarização obtida em 
solução de H2SO4 0,1M da matriz do aço AISI 
304L com a variação da temperatura (25, 30, 
35 e 40°C). 
 

O gráfico da figura 3 mostra as curvas de 
polarização da matriz do aço em solução de 
NaCl 3,5%p nas temperaturas de 25, 30, 35 e 
40°C. Observa-se um comportamento 
característico das curvas dos aços inoxidáveis 
quando são submetidos aos meios contendo 
cloreto, devido à formação do potencial de 
pite. Esse potencial varia de acordo com a 
temperatura, à medida que a temperatura 
aumenta o potencial de pite diminui, ou seja, o 
material fica mais suscetível à corrosão. Esse 
mesmo comportamento é observado para o 
potencial de corrosão, pois quanto maior a 
temperatura menor é o potencial de corrosão. 

 
Figura 3 – Curva de polarização obtida em 
solução de NaCl 3,5%p da matriz do aço AISI 
304L com a variação da temperatura (25, 30, 
35 e 40°C). 
 
CONCLUSÃO 
 
Com a variação da temperatura das soluções 
de H2SO4 0,1M e NaCl 3,5%p podemos 
observar de modo geral um comportamento 
similar das regiões ativa, passiva e 
transpassiva das diversas temperaturas. Na 
solução H2SO4 0,1M, as temperaturas maiores 

que 25°C se verifica certa instabilidade na 
região de passivação, além disso, verifica-se 
também um aumento do potencial de 
corrosão, em relação a temperatura de 25°C. 
Na solução de NaCl 3,5%p o aumento da 
temperatura provoca uma redução no 
potencial de pite deixando o material mais 
suscetível a corrosão, e um conseqüente 
aumento na densidade de corrente 
correspondente ao potencial de pite. 
As análises morfológicas mostraram a 
presença de pites quanto o aço foi exposto ao 
NaCl 3,5%p nas temperaturas de 25, 30, 35 e 
40°C. Além disso, verificou-se uma intensa 
corrosão do material quando exposto ao NaCl 
3,5%p em elevadas temperatura (maiores que 
70°C), como mostra a figura 4. 
 

 

 

Figura 3 – Corrosão intensa na superfície do 
aço AISI 304L exposto a solução de NaCl 
3,5%p na temperatura variada entre 70 e 
85°C. 
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