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Resumo: Um grande número de metais e ligas tem provado ser satisfatório como material para 
implante. Os destinados a aplicações ortopédicas devem exibir uma boa variedade de propriedades, 
destacando-se, principalmente, a biocompatibilidade dentre a resistência mecânica, a resistência à 
fadiga, a resistência à corrosão e ao desgaste. Embora ainda não exista uma regulamentação de 
produtos para implante no Brasil, a ANVISA, que é uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
ligada ao Ministério da Saúde vem dando os primeiros passos nesse sentido. Como são praticamente 
inexistentes os dados relacionados à qualidade das próteses utilizadas no Brasil, que são 
implantadas tanto pela rede hospitalar pública quanto privada, essas demonstram uma situação 
caótica com relação a esses produtos, pois muitos dos biomateriais, principalmente, o mais utilizado 
no Brasil que é o aço inoxidável AISI 316L, apresenta um número relativamente alto de próteses 
metálicas com falhas, defeitos superficiais e até mesmo uso de materiais fora das especificações. O 
presente trabalho consiste em analisar materiais metálicos retirados de pacientes implantados em 
relação à resistência a corrosão desses materiais em meios agressivos. 
 
 
Palavras-chave: Corrosão, AISI 316L, caracterização, biomaterial. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
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 [1,2]. Os aços inoxidáveis são 
utilizados em grande proporção pelas 
indústrias por apresentarem menores custos e 
uma boa resistência à corrosão. A resistência 
a corrosão desses aços é devido à formação 
de uma camada passiva, a qual foi retratada 
em vários estudos científicos [3,4]. O presente 
trabalho visa analisar materiais metálicos 
retirados de pacientes implantados e a 
metodologia adotada foi por meio de 
procedimentos experimentais e analíticos, 
como realização de ensaios eletroquímicos de 
polarização e microscopia ótica.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As amostras do aço AISI 316 foram 
preparadas, devidamente lixadas e polidas. 
Após a preparação, foram realizados testes 
eletroquímicos e microscopia ótica para a 
visualização dos possíveis pites formados nos 
aços após os testes. 
Os testes foram realizados em um 
equipamento Omnimetra Instrumentos, 

modelo PG39A, utilizando a metodologia de 
voltametria linear, variando as voltagens na 
solução de H2SO4 entre -1,0 e 3,0 V, e na 
solução de NaCl entre -1,5 e 2,0 V, ambos 
com uma taxa de variação de 1mV/s. Os 
resultados obtidos são apresentados a seguir 
nas figuras 1 e 2. 
 

Figura 1 – Curva de polarização do aço AISI 
316, em solução de H2SO4 0,1 M 
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Figura 2 – Curva de polarização do aço AISI 
316, em solução de NaCl 3,5% 
 
É possível perceber nas Figuras 1 e 2 que a 
amostra do aço AISI 316 apresenta um 
potencial de corrosão elevado; ou seja, a partir 
do potencial de corrosão se dará início a 
corrosão na superfície do aço, seguido de um 
processo de passivação, que consiste na 
formação de uma película de Cr2O3 que 
protege o material do efeito corrosivo. Essa 
película irá proteger o material dentro de uma 
faixa de tensão que varia desde -0,4 V até 0,8 
V, para solução de H2SO4 (Figura 1). Após o 
processo de passivação, é possível notar a 
região transpassiva, que é uma região onde o 
aço torna-se novamente vulnerável aos efeitos 
da corrosão [2].  
 
A Figura 3 e 4 apresentam uma análise via 
microscopia ótica, como segue: 
 
 

 
 
Figura 3 – Microscopia ótica com aumento de 
100x dos aços AISI 316, sem ataque 
 

 
 

De acordo com os resultados de microscopia 
óptica, mostrados na Figura 3, percebe-se 
uma quantidade de inclusões no aço. Isso é 
devido à presença de vários elementos de liga 
encontrados em sua composição. 
 

 
 
Figura 4 – Microscopia óptica com aumento de 
100x do aço AISI 316, após o teste 
eletroquímico em solução de NaCl, mostra a 
ocorrência de formação de pites. 
 
Analisando a Figura 4, é possível perceber 
uma maior formação dos pites no aço AISI 
316. Nota-se também a apresenta de 
molibdênio em sua composição que, quando 
combinado com cromo, possui grande 
estabilidade do filme de passivação, 
principalmente em presença de cloretos [2]. 
 
CONCLUSÃO 
 
Com a realização do trabalho, concluiu-se que 
o aço AISI 316 possui estrutura CFC e é 
composto basicamente por Fe, Cr, Ni, Mo e 
elementos de liga, os quais influenciam na 
formação da camada passiva de Cr2O3. 
Camada essa que protege os aços da ação de 
efeitos corrosivos, verificados nas duas 
soluções onde foram realizados os ensaios.  
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