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Resumo: No presente trabalho, foi feito um estudo do aço inoxidável ferrítico AISI 409, levando como 
parâmetro de comparação o aço inoxidável austenítico AISI 316, pelo fato deste aço apresentar como 
característica uma elevada resistência à corrosão. Os testes foram realizados em soluções de H2SO4 
0,1 M e NaCl 3,5%, tendo como objetivo avaliar o comportamento anódico dos aços inoxidáveis em 
estudo e a formação de pites durante o processo. 
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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 objetivo 
deste trabalho visa o estudo das propriedades 
eletroquímicas do aço inoxidável ferrítico 
AISI 409 para a determinação da resistência à 
corrosão do material em soluções de H2SO4 
0,1 M e NaCl 3,5%.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As amostras do aço AISI 409 em estudo e as 
amostras do aço AISI 316, que foi utilizado 
como parâmetro de comparação, foram 
preparadas com as dimensões de 15x10 mm, 
devidamente lixadas e polidas. Após a 
preparação das amostras, 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 podem ser analisados a 
seguir: 

 
Figura 1 – Curva de polarização dos aços AISI 
409 e AISI 316, em solução de H2SO4 0,1 M 

 
Figura 2 – Curva de polarização dos aços AISI 
409 e AISI 316, em solução de NaCl 3,5% 
 
É possível perceber nas figuras 1 e 2 que a 
amostra do aço AISI 409 apresenta um 
potencial de corrosão mais elevado em 
relação ao AISI 316; ou seja, a partir do 
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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 -0,3V até 1,6V, para o aço AISI 
409, e entre uma faixa de tensão que varia 
desde -0,4 V até 0,8 V, para o aço AISI 316, 
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]. Em soluções de NaCl (figura 
2), o AISI 409 apresenta uma densidade de 
corrente maior, o que facilita na formação de 
pites [2,3]. 
 
As figuras 3a e 3b apresentam uma análise 
dos aços via microscopia ótica, apresentados 
a seguir: 
 

  
      (a)     (b) 
 
Figura 3 – Microscopia ótica com aumento de 
100x dos aços (a) AISI 409 e (b) AISI 316, 
sem ataque 
 

  
      (a)    (b) 
 
Figura 4 – Microscopia óptica com aumento de 
100x dos aços (a) AISI 409 e (b) AISI 316, 
após o teste eletroquímico em solução de 
NaCl, mostrando a ocorrência de formação de 
pites. 
 
De acordo com os resultados de microscopia 
ótica, mostrados nas figuras 3a e 3b, é 
possível perceber uma quantidade maior de 
inclusões no aço inoxidável AISI 409 em 
relação ao aço inoxidável AISI 316. Isso é 
devido à presença de vários elementos de liga 
encontrados em sua composição. 
Analisando as figuras 4a e 4b, é possível 
perceber uma maior formação dos pites no 
aço AISI 409 em relação ao aço AISI 316. 

Essa maior formação de pites comprova os 
resultados dos testes eletroquímicos obtidos, 
onde se percebem um aumento da densidade 
de corrente do aço AISI 409 em relação ao 
aço AISI 316 (figura 2). Além desse fator, o 
aço AISI 316 apresenta 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 
a diferença de constituíntes do AISI 409, que 
possui estrutura CCC e é composto 
basicamente por Fe, Cr e elementos de liga, 
com o aço AISI 316, que possui estrutura CFC 
e é composto basicamente por Fe, Cr, Ni, Mo 
e elementos de liga, influencia 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. Conclui-se também que 
o aumento da densidade de corrente no aço 
AISI 409 implica em uma maior formação de 
pites em sua superfície, quando comparado 
em relação ao aço AISI 316.  
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