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Resumo 

 

O desenvolvimento de combustíveis alternativos com emissões menos nocivas é tema 

de pesquisas em todo o mundo. Além dos combustíveis, materiais mais resistentes à 

agressividade do meio também são objeto de estudo. Ao que se refere a um combustível mais 

ecológico é o álcool uma realidade. Em relação aos materiais utilizados nesse sistema a 

tendência é a utilização dos aços inoxidáveis devido as suas propriedades de resistência a 

corrosão e características mecânicas.  

É objetivo deste trabalho avaliar o comportamento à corrosão de aços inoxidáveis 

utilizados na fabricação de parte do sistema de exaustão dos veículos, que estão em contato 

com o condensado de álcool combustível produzido no silencioso traseiro de veículos leves. 

Uma solução sintética de condensado de álcool combustível foi formulada com base nas 

análises químicas de amostras da solução natural coletadas diretamente do veículo em 

funcionamento durante a fase fria, ou seja, os primeiros 505s de funcionamento. Avaliação da 

resistência à corrosão dos aços inoxidáveis ferríticos ABNT 439 e 409, em comparação ao 

aço inoxidável austenítico ABNT 304, foi realizada quando em presença da solução sintética 

de condensado de álcool.  A análise comparativa das curvas de polarização potenciodinâmica 

dos aços estudados indica que não existe diferença de comportamento frente à corrosão para 

estes aços, não sendo possível também a identificação de um potencial de pites nestas curvas. 

A partir dos ensaios de “Dip-Dry”, constatou-se que os aços têm comportamento semelhante e 

que não sofreram corrosão, apenas oxidação. Conclui-se que todos os aços inoxidáveis 

estudados podem ser especificados para utilização no silencioso traseiro de veículos leves e 

que a escolha de um dos aços inoxidáveis ferríticos é a mais econômica entre os três aços 

estudados. 
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Abstract 

 

The development of alternative fuels with less toxic emissions has been a common 

research theme worldwide. In addition to fuels, materials which are more resistant to 

environmental aggression have also been widely studied. In this light, ethanol has become a 

reality as a more ecological fuel. In this type of system, stainless steels have become the most 

commonly used materials due to their properties of resistance to corrosion and mechanical 

characteristics.  

This study aims to assess the resistance to corrosion of stainless steels used in the 

manufacture of part of automotive exhaust systems, especially as regards ethanol fuel 

condensation in the rear silencer of light vehicles. One synthetic solution of ethanol fuel 

condensation has been formulated based on chemical analyses from samples of natural 

solutions collected directly from the vehicle while running during its cold phase, that is, 

within the first 505 seconds. The assessment of resistance to corrosion of ferritic stainless 

steels ABNT 439 and 409, as compared to the austenitic steel ABNT 304, was carried out 

when in the presence of a synthetic solution of ethanol fuel condensation. The comparative 

analysis of the potentiodynamic polarization curves of the steels studied indicates that there is 

no difference in behavior concerning the corrosion of these steels. In addition, no 

identification of a potential of pite within these curves could be observed. Upon 

implementation of Dip-Dry tests, it could be verified that the steels do in fact have a similar 

behavior in that they did not undergo corrosion, only oxidation. It could therefore be 

concluded that all the stainless steels studied can be recommended for use in the rear silencer 

of light vehicles and that the choice of a ferritic stainless steel would be the most economical 

among the three steels studied. 
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1. Introdução 

 

O avanço tecnológico da humanidade, promovido pela criação do motor à combustão 

interna e pela disponibilização de energia mecânica que pode ser aplicada a vários 

mecanismos de transportes marítimo, aéreo e terrestre, trouxe consigo o início do problema da 

poluição atmosférica, que em parte tem origem nos processos de combustão incompleta das 

indústrias, fábricas e veículos automotores e que pioram os padrões de qualidade do ar. 

 O tratamento das emissões poluentes aprimorou-se com a aplicação de sistemas 

catalíticos que convertem quimicamente os poluentes monóxido de carbono (CO), 

hidrocarbonetos (HC) e óxidos de nitrogênio (NOx) em emissões menos nocivas, tais  como o 

dióxido de carbono, o vapor d’água e o nitrogênio. A necessidade de sistemas de exaustão de 

veículos cada vez mais eficazes no tratamento e controle das emissões abriu um amplo campo 

de estudo para o desenvolvimento e aplicação de materiais com melhor desempenho, capazes 

de trabalhar em altas temperaturas Além de maior controle de emissões e a utilização de 

fontes de energias mais limpas, é exigência dos consumidores o uso de materiais mais nobres 

nos sistemas de exaustão dos veículos para aumentar a garantia dada pelas montadoras. 

Atualmente, os materiais que melhor combinam essas características são os aços inoxidáveis.  

Devido ao crescimento constante da frota de veículos leves, grandes esforços foram 

realizados para a redução de danos ambientais gerados por estes veículos no que diz respeito à 

diminuição de emissões poluentes e redução de consumo de combustíveis fósseis. Nesta 

direção, vários combustíveis alternativos foram e estão sendo desenvolvidos. No Brasil, a 

utilização de álcool de cana-de-açúcar como fonte de combustível mais limpa é amplamente 

difundida e utilizada. 

O presente trabalho objetiva a análise do efeito do condensado produzido no silencioso 

traseiro de veículos movidos a álcool, com a finalidade de avaliar o desempenho dos materiais 

hoje utilizados em sistemas de exaustão de veículos leves com o combustível mais 

amplamente utilizado no mercado nacional. Para isto será utilizada uma solução sintética 

reproduzindo, em laboratório, as características principais do condensado natural, uma vez 

que a coleta deste condensado é complexa e dispendiosa. Serão avaliados aços inoxidáveis do 

tipo ABNT 439 e 409, comparativamente ao aço ABNT 304. Curvas de polarização 

potenciodinâmicas foram levantadas para a determinação do potencial de pites e de outros 

parâmetros eletroquímicos dos aços estudados e ensaios de “Dip-Dry” foram realizados para 

simular a situação real em que se encontram estes aços no interior do silencioso. As 
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caracterizações superficial e microestrutural dos aços estudados foram realizadas por 

microscopia ótica, avaliação da rugosidade superficial, da cor, do brilho, da massa e da 

espessura antes e após os referidos ensaios, objetivando avaliar os efeitos da corrosão. 
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2. Objetivo 

 

Caracterizar o comportamento dos aços inoxidáveis ferríticos ABNT 409 e 439, em 

comparação ao aço inoxidável austenítico ABNT 304, quanto à corrosão que ocorre no 

silencioso traseiro do sistema de exaustão de veículos leves movidos a álcool combustível 

devido à formação de condensado.  
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3. Revisão Bibliográfica 

 

3.1 Os aços inoxidáveis 

De forma simplificada pode-se dizer que os aços inoxidáveis são ligas ferrosas de 

baixo teor de carbono, resistentes a corrosão e a oxidação e que possuem pelo menos 12% de 

cromo em sua composição química[1]. 

Os inoxidáveis são os aços que apresentam uma maior resistência à corrosão, quando 

submetidos a um determinado meio ou agente agressivo, comparada a outras classes de aços; 

também apresentam uma maior resistência à oxidação em altas temperaturas, neste caso, 

recebem o nome de aços refratários.  

Foram descobertos por acaso, em 1912, quando o inglês Harry Brearly estudava uma 

liga de Fe - 13%Cr e tentava fazer algumas observações metalográficas e verificou que a liga 

resistia à maior parte dos reagentes empregados em metalografia na época[2]. O aço foi 

chamado de “stainless steel” que traduzindo significa “aço que não mancha”, nome dado pelo 

próprio Brearly. Quase um século depois, os aços inoxidáveis evoluíram bastante, 

principalmente em função da indústria petrolífera, aeronáutica, criogênica e até mesmo da 2º 

guerra mundial[2].  

A maior resistência à corrosão e oxidação desse tipo de aço deve-se principalmente a 

presença de cromo que, a partir de um determinado valor, em contato com o oxigênio, forma 

uma película sobre a superfície do aço a qual é impermeável e insolúvel nos meios corrosivos 

usuais. Em termos simples a passividade implica que em circunstâncias especiais um metal ou 

liga metálica perde sua reatividade química e se comporta como um metal inerte[1]. 

A película, conhecida como camada passiva, resulta da reação entre o material, o 

oxigênio (meio oxidante) e a água presente no ambiente (a umidade do ar condensada sobre a 

superfície fria do material). O produto dessa reação é um oxi-hidróxido estável de cromo e 

ferro, sendo que na região mais próxima da superfície metálica predomina um óxido e na 

região mais próxima ao meio ambiente predomina um hidróxido. Apesar de invisível e de 

espessura finíssima, essa película é muito aderente ao aço inoxidável e tem sua resistência à 

corrosão aumentada à medida que mais cromo é adicionado à liga[3]. Um esquema 

representativo da camada passiva formada sobre os aços inoxidáveis é apresentado na figura 

3.1. 
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Figura 3.1 - Esquema representativo da camada passiva formada sobre os aços 

inoxidáveis[4]. 

 

Além do cromo, existem outros elementos como o níquel, titânio, molibdênio e nióbio, 

que, combinados adequadamente, melhoram as características básicas e de corrosãodesses 

aços, possibilitando que eles sejam dobrados, soldados, estampados e trabalhados de forma a 

serem utilizados nas mais diferentes aplicações. 

Os aços inoxidáveis possuem características não encontradas em outros aços, tais 

como[5]: 

• Elevada resistência à corrosão; 

• Preservam as características organolépticas (cor, sabor, aroma) dos alimentos; 

• Possibilitam alto grau de higiene; 

• Excelentes propriedades mecânicas; 

• Facilidade de conformação; 

• Inércia biologica (não favorece a formação de colônias de microorganismos e, 

caso existam, são de fácil remoção); 

• Baixa rugosidade permitindo limpeza mais eficiente; 

• Inércia química (insignificante desprendimento de metal); 

• Muito boa soldabilidade; 

• Acabamento superficial variado; 

• Criogênicos, no caso dos aços inoxidáveis austeníticos; 

• Mantém sua propriedades em ampla faixa de temperatura; 

• Baixo custo de manutenção; 



 8 

• 100% reciclável. 

Os aços inoxidáveis podem ser classificados como: 

Ferríticos – não endurecíveis e com baixo teor de carbono. Não são temperáveis. No 

estado recozido, caracterizam-se por apresentar estrutura predominantemente ferrítica a 

temperatura ambiente[6]. 

Austeníticos – não endurecíveis: caracterizam-se por reterem a estrutura austenítica à 

temperatura ambiente, devido aos elevados teores de certos elementos de liga (Ni, Mn ou Cu), 

são paramagnéticos[6]. 

Martensíticos ou endurecíveis - caracterizam-se por serem aços-cromo, contendo 

cromo entre 11,5% e 18,0%; eles tornam-se martensíticos e endurecem pela têmpera, 

apresentam dureza muito elevada e baixa usinabilidade[6]. 

Duplex (estrutura ferrítica + austenítica) – ligas cromo-níquel-molibdênio que são 

balanceadas para conter uma microestrutura de austenita e ferrita resultando em maior 

resistência a corrosão sob tensão se comparado aos aços austeníticos e com aumento na 

tenacidade e na ductilidade se comparado com aços ferríticos[7]. 

Endurecíveis por precipitação – ligas cromo-níquel que podem ser endurecidas através 

de tratamento de envelhecimento[7]. 

 

3.2 Aços inoxidáveis ferríticos 

Os aços inoxidáveis ferríticos possuem estrutura CCC (cúbica de corpo centrado), 

altamente homogênea, macia e tenaz. Contêm de 12 a 30% de cromo e muito pouco carbono, 

não podem ser endurecidos por tratamento térmico e são basicamente usados nas condições 

de recozido. Possuem uma maior trabalhabilidade e maior resistência à corrosão que os aços 

inoxidáveis martensíticos, devido ao teor de carbono ecromo. São ferromagnéticos e suas 

aplicações principais são aquelas que exigem boa resistência à corrosão, ótima aparência 

superficial e requisitos mecânicos moderados[3]. 

São largamente utilizados no sistemas de exaustão de automóveis, calhas, máquinas de 

lavar roupa, revestimentos da câmara de combustão para motores diesel, equipamentos para 

fabricação de ácido nítrico, fixadores, aquecedores, portas para cofres, moedas, pias e cubas, 

utensílios domésticos e revestimento de elevadores. 

Os aços inoxidáveis ferríticos da classe ABNT 409 e 439, que são objeto desse 

trabalho, possuem menor custo de produção em relação ao seu principal concorrente, o aço 

inoxidável austenítico ABNT 304, por não conterem níquel em sua composição. 
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Quando comparados aos aços austeníticos os aços ferríticos são[8]:  

• Mais econômicos; 

• Soldáveis, com alguns cuidados especiais; 

• Facilmente conformados (dobrados, cortados, etc); 

• Magnéticos; 

• Elevada resistência à corrosão sob tensão; 

• Adequados para temperaturas moderadamente elevadas; 

• Menor resistência à tração; 

• Crescimento ligeiro da resistência por trabalho a frio (cerca de 50%). 

 

3.3 Aços inoxidáveis austeníticos 

Representam a maior classe de aços inoxidáveis, baseiam-se no sistema ternário Fe-

Cr-Ni e seu comportamento depende de onde sua composição se encontra dentro do 

sistema[3].Com a introdução do níquel como elemento de liga consegue-se uma mudança na 

estrutura, transformando ligas ferríticas em austeníticas de estrutura CFC (cúbica de face 

centrada) de alta resistência e tenacidade. 

Os aços inoxidáveis austeníticos são conhecidos por sua excelente resistência à 

corrosão em muitos meios agressivos. A adição de elementos de liga como nióbio, 

molibdênio e titânio melhora a resistência à corrosão e minimiza a corrosão intergranular por 

estabilização dos carbonetos presentes. 

Dentre os aços inoxidáveis, os austeníticos são os que apresentam maior resistência à 

corrosão, combinam baixo limite de escoamento com alta resistência a tração e bom 

alongamento, oferecendo as melhores propriedades para trabalho a frio. Não podem ser 

endurecidos por tratamento térmico, mas sua resistência a tração e dureza podem ser 

aumentadas por trabalho a frio (cerca de 4 vezes), possuem boa ductilidade, adequados para 

trabalhos a elevadas temperaturas (até 950°C), em regime contínuo adequados para trabalhos 

a baixas temperaturas (inclusive aplicações criogênicas - abaixo de 0°C), têm boa 

trabalhabilidade, boa soldabilidade e não são magnéticos[8]. 

 

3.4 Corrosão em aços inoxidáveis 

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis depende basicamente da composição 

química. De modo geral pode-se afirmar que os inoxidáveis austeníticos são os mais 
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resistentes à corrosão e os martensíticos os menos resistentes. Sabe-se entretanto que as 

propriedades de “não enferrujamento” estão associadas à existência do filme de passivação 

que recobre a superfície do aço inoxidável. Dessa maneira ao se avaliar a resistência à 

corrosão dos aços inoxidáveis, a condição da camada de passivação é tão importante quanto à 

influência dos elementos de liga[2]. 

Nos aços inoxidáveis a eficiência da proteção do aço pela película de passivação 

depende da natureza do meio ambiente e ela condiciona o comportamento do aço frente aos 

meios agressivos. Na presença da camada passiva o aço inoxidável tem um comportamento 

semelhante ao dos metais nobres. Caso contrário se assemelha à atividade do aço comum. A 

destruição da película num determinado ponto pode conduzir a rápida corrosão localizada da 

peça por um dos seguintes tipos de corrosão: por pites, por frestas, e sob tensão. Os aços 

inoxidáveis ferríticos apresentam maior resistência à corrosão no estado recozido, quando a 

resistência à corrosão generalizada aumenta com o teor de cromo e com o tratamento térmico 

de recozimento para solubilização.  

Corrosão em aços inoxidáveis austeníticos - considerados os de maior resistência à 

corrosão em meios ambientes de atmosfera industrial ou em meios ácidos, mantém sua 

superfície brilhante e praticamente isenta de produtos de corrosão[2], porém na presença de 

cloretos estes sofrem ataque localizado de corrosão por pite. A corrosão por pites e por frestas 

se manifesta em menor extensão quando os teores mínimos de cromo e molibdênio estão a 

23% e 2%, respectivamente[1]. 

Corrosão em aços inoxidáveis ferríticos – o aumento do teor de cromo melhora o 

desempenho destes aços frente a corrosão. Os aços inoxidáveis ferríticos estão disponíveis 

nos grupos de 12 a 16%, 16 a 20% e de 20 a 23% de cromo, para melhor resistência a 

corrosão geral deve-se optar pelo maior teor de cromo associado a uma adequada 

microestrutura. A adição de cromo aumenta um pouco a resistência à corrosão por pites, mas 

ligas com molibdênio são mais efetivas. A precipitação de carbonetos complexos resultantes 

de processo de solda ou de tratamento térmico diminui a resistência à corrosão por pites[1]. 

Corrosão em aços inoxidáveis martensíticos - a limitação do teor de cromo e níquel 

resulta em um aço inoxidável com baixa resistência à corrosão. A resistência à corrosão geral 

dos aços inoxidáveis martensíticos é melhor imediatamente após o término do tratamento 

térmico[1]. 

Corrosão em aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação – devido a um teor de 

cromo relativamente alto estes aços exibem boa resistência à corrosão geral, mas o tratamento 
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térmico e a microestrutura têm papel importante, e a resistência à corrosão por pites é baixa 

quando os mesmos encontram-se envelhecidos[1]. 

Corrosão em aços inoxidáveis duplex – possuem alta resistência à corrosão mas 

podem sofrer corrosão preferencial de uma das fases dependendo do potencial eletroquímico e 

do meio ao qual o material está exposto, este fenômeno é chamado de corrosão seletiva[9]. 

 

3.5 Corrosão por pite 

O pite é um tipo de corrosão localizada de natureza eletroquímica. De maneira 

simplificada, ocorre quando uma liga ou um metal, ao entrar em contato com uma solução 

que contém íons cloretos ou outros haletos, sofre um ataque formando cavidades em sua 

superfície. Estas cavidades iniciam-se com núcleo de tamanho de dois a três átomos[10]. 

Embora afetem somente pequenas partes da superfície metálica, podem causar rápida perda de 

espessura do material metálico, originando perfurações e pontos de concentração de tensões, 

ocasionando a diminuição de resistência mecânica do material e possibilidade de fratura[11]. A 

cinética da corrosão por pite é dividida em duas etapas[10]: 

3.5.1 Nucleação 

O aço inoxidável tende a formar uma camada passiva impermeável, em potenciais 

próximos ao potencial de corrosão. Porém, com o aumento do potencial elétrico do material, o 

haleto adsorve preferencialmente nas regiões de defeitos da camada. Desse modo, elementos 

presentes na película como OH- são substituídos por haletos (figura 3.2). A adsorção do haleto 

na película aumenta a capacidade da camada de conduzir cargas elétricas, o que a torna mais 

condutora[11]. 
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Figura 3.2 - Íons protetores substituídos por íons agressivos[10]. 

 

Assim, o filme é capaz de suportar maiores densidades de corrente, além de ocorrer 

remoção de cátions do material, conforme apresentado na equação 3.1. Quando o tamanho da 

região na interface película/solução atinge um valor crítico o pite ocorre. 

 

Me+Cl- + H2O = Me+OH- + H+Cl-                                                                    (3.1) 

 

3.5.2 Crescimento 

Após a nucleação do pite, o metal fica em contato com a solução de caráter ácido. No 

pH baixo e potencial aplicado o metal se oxida (equação 3.2) e os elétrons formados são 

consumidos na vizinhança do pite em reação de redução como a da redução do oxigênio 

(equação 3.3), formando OH-. O íon metálico formado atrai o haleto, baixando o pH mais 

ainda e consumindo cada vez mais o metal presente na liga (equação 3.2) tornando o 

crescimento autocatalítico[11]. 

 

Me → Me+ + e-                                                                                                     (3.2) 

 

4e- + O2 + 2H2O → 4OH-                                                                                   (3.3) 

 

No entanto, não só a presença de íons cloreto pode levar a quebra prematura e 

localizada da camada passiva, pois o metal do esquema apresentado na figura 3.2 é uma 

entidade complexa, como pode ser visto na figura 3.3. Sabe-se que a quebra da camada 

passiva pode ocorrer em fases precipitadas e nas suas interfaces, zonas empobrecidas em 

cromo, inclusões não metálicas como as de sulfeto de manganês (de fácil dissolução, gerando 

sítios de corrosão localizada) e planos de escorregamento ativos que geram defeitos 

superficiais[12]. 
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Figura 3.3 - Diagrama esquemático das variáveis metalúrgicas que podem afetar a 

passividade de aços inoxidáveis[12]. 

 

3.5.3 Morfologia 

A morfologia dos pites de corrosão varia de acordo com as condições experimentais,  

os mais frequentemente encontrados são os pites profundos, oclusos e hemisféricos. Na 

avaliação do processo de corrosão por pites é importante determinar as dimensões das 

cavidades bem como considerar o número de pites por unidade de área, o diâmetro e a 

profundidade dos mesmos[13].A figura 3.4 apresenta uma superfície que sofreu corrosão por 

pite e o perfil de um ponto de pite[14]. 
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(a) Superfície com corrosão por pite.  (b) Perfil longitudinal de um pite. 

Figura 3.4 – (a) Superfície com corrosão por pite. (b) Perfil longitudinal de um pite. 

 

3.6 Curvas de polarização 

Qualquer metal imerso em uma solução contendo seus próprios íons, na ausência de 

reações que interfiram, possui um potencial E. Se uma corrente circular por este eletrodo, o 

potencial variará e o novo valor de potencial E’ dependerá da corrente aplicada. A diferença 

entre os dois potenciais é o sobrepotencial (η) (equação 3.4). Esse fenômeno é conhecido 

como polarização[11]. 

 

η = E + E’                                                                                                                  (3.4) 

 

O produto η x i (densidade da corrente) é a “força” que afasta um sistema 

eletroquímico de um estado de repouso. Se η for positivo o metal se corroerá em reação de 

oxidação, se η for negativo ocorrerá uma reação de redução. 

Dentre os numerosos métodos para o estudo da corrosão eletroquímica destaca-se o da 

polarização. Este método consiste em realizar uma eletrólise onde o eletrodo é o metal e o 

eletrólito é o meio cuja interação se deseja estudar. O ensaio pode ser conduzido a potenciais 

de eletrodo controlados (medindo-se os valores de corrente em função do potencial aplicado), 

ou então a corrente de eletrólise controlada (anotando-se os valores de potencial em função da 

corrente). Representando-se graficamente a relação E = ƒ(I) ou I = ƒ(E), obtém-se uma curva 

de polarização. 

 As curvas de polarização a potencial controlado podem ser de dois tipos[11]: 

Potenciocinética ou potenciodinâmica – onde se tem variação contínua ou em degraus 

do potencial de eletrodo em função do tempo t. 
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Potenciostática – onde se tem variação descontínua do potencial de eletrodo, 

modificando-o ponto a ponto e medindo-se a corrente correspondente após sua estabilização. 

As curvas de polarização a corrente controlada podem ser: 

Galvanocinética – varia-se a corrente continuamente ou em degraus e registra-se a 

resposta em potencial. 

Galvonostática – varia-se a corrente ponto a ponto e espera-se uma resposta 

estacionária em potencial para registro. 

Neste trabalho serão realizadas curvas de polarização através do método 

potenciodinâmico para a determinação do potencial de pite dos aços estudados. 

3.6.1 Curvas de polarização potenciodinâmicas 

Neste método o potencial varia continuamente no sentido anódico (velocidade de 

varredura do potencial) a partir do potencial de corrosão. 

Das curvas de polarização se obtêm importantes dados para o estudo da corrosão tais 

como o potencial de pite, potencial de corrosão, potencial de passivação e corrente de 

corrosão. Uma curva de polarização típica é apresentada na figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 - Representação esquemática de uma curva típica de polarização e 

nomenclatura das principais variáveis nela encontrada[15].  
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Quando um metal imerso em uma solução contendo seus próprios íons e o seu 

potencial inicial é diferente do potencial de equilíbrio termodinâmico este valor e chamado de 

potencial de corrosão (Ecorr)
[11]. 

A partir do potencial de corrosão, inicia-se a polarização catódica ou anódica, 

medindo-se para cada sobrepotencial a corrente característica. À medida que a polarização 

avança, os dois fenômenos (catódico e anódico) tornam-se independentes e aproximam-se das 

retas de Tafel previstas pelas equações 3.5 e 3.6. A extrapolação dessas retas ao potencial de 

corrosão possibilita a obtenção da corrente de corrosão (icorr).  

Polarização catódica 

 

ηc = ac + bclog ic                                                                                                                                      (3.5) 

 

Polarização anódica 

 

ηa = aa + balog ia                                                                                                                                      (3.6) 

 

No potencial de corrosão (Ecorr) tem-se ia = |ic| = icorr
[8] 

Outro parâmetro que pode ser determinado pelas curvas de polarização é a resistência 

à polarização (Rp) que se comporta como um resistor em um circuito elétrico, e é definido 

pela equação 3.7[11] 
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                                                                                   (3.7) 

Sendo Icorr a densidade de corrente de corrosão.  

 

A resistência à polarização pode ser usada para determinar a resistência de um metal à 

corrosão, elevados valores de Rp implicam em alta resistência à corrosão. 

O potencial de pite é determinado no momento em que a densidade da corrente sofre 

um aumento brusco em relação ao potencial aplicado, quanto mais elevado for este potencial 

maior é a resistência do material a formação de pite. Ao atingir certo valor de densidade de 

corrente, o potencial é revertido, nas mesmas condições de velocidade de varredura. Quando o 
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pite (ou pites) nucleados na primeira etapa torna-se passivo (densidade de corrente baixa), 

tem-se o potencial de passivação.  

Apesar de o método ser rápido ele possui muitas limitações que devem ser levadas em 

consideração, tais como[10]: 

• Velocidade de varredura - o valor do potencial de pite é maior quanto maior for 

a velocidade de varredura[16], no entanto, há experimentos que afirmam o 

inverso, este comportamento depende do metal ou da liga em estudo. 

• Condição superficial – corpos de prova com defeitos superficiais terão maior 

probabilidade de nuclear pites, um acabamento superficial liso contribui para 

inibir a nucleação de pites[17, 18]. 

• Tempo de imersão – quanto maior o tempo de imersão da amostra na solução 

antes do início do ensaio de polarização maior será o potencial de pite. 

• Corpo de prova – o tipo de corpo de prova influencia os resultados, pois pode 

ocorrer corrosão em fresta na interface corpo de prova/dispositivo de 

montagem. 

• Temperatura – quanto mais elevada a temperatura, maior é a susceptibilidade 

da ocorrência de pites na superfície do material[13]. 

• Resistência do eletrólito 

 

3.7 A poluição atmosférica e os sistemas de exaustão de veículos 

A criação do motor a combustão interna promoveu o avanço tecnológico da 

humanidade pela disponibilidade de energia mecânica que pode ser aplicada a vários 

mecanismos de transportes marítimo, aéreo e terrestre. Juntamente com o avanço tecnológico 

teve-se o início do problema com a poluição atmosférica que em parte tem origem nos 

processo de combustão incompleta das indústrias, fábricas e veículos automotores, que 

pioram os padrões de qualidade do ar[19]. 

O crescente aumento da frota nacional de automóveis e comerciais leves tem 

implicado num aumento dos poluentes emitidos por veículos automotores. Com a necessidade 

de minimizar a presença destes poluentes na atmosfera observa-se o surgimento de programas 

que visam o controle das emissões de exaustão automotiva, como o Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), criado em 06 de maio de 1986, 

através da resolução nº 18, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA)[19]. 
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O tratamento das emissões poluentes aprimorou-se com aplicação de sistemas 

catalíticos, representados pelos conversores catalíticos ou simplesmente catalisadores, os 

quais convertem quimicamente os poluentes CO, HC e NOx em emissões menos nocivas 

como dióxido de carbono, vapor d’água e nitrogênio[19]. A necessidade de sistemas de 

exaustão de veículos cada vez mais eficazes no tratamento e controle das emissões abriu um 

grande campo de estudo para materiais de melhor desempenho e capazes de trabalhar a altas 

temperaturas, atualmente os materiais que melhor combinam essas características são os aços 

inoxidáveis. Além do tratamento e controle das emissões, o sistema de exaustão dos veículos 

é também responsável pela redução dos ruídos inerentes aos motores de explosão, garantia de 

maior vida útil ao veículo e economia de combustível. 

Dentre os aços inoxidáveis, a família dos austeníticos apresenta a maior resistência à 

oxidação contínua a alta temperatura. Entretanto, para oxidação cíclica a alta temperatura, os 

aços inoxidáveis austeníticos têm um comportamento inferior e são também os de maior custo 

e, por esta razão, investe-se no fato de que os aços inoxidáveis ferríticos, de custo bastante 

inferior aos austeníticos, poderão cumprir o papel de substituir os materiais tradicionais[7]. 

A substituição dos materiais tradicionais tais como aço carbono por aço inoxidável 

traria como vantagem extra a redução de peso dos veículos, conseqüência das menores 

espessuras de parede das peças fabricadas em aço inoxidável, e colaborando para um menor 

consumo de combustível. Em relação ao coletor de escape, a redução de peso é da ordem de 

40%. Além disso, o uso de materiais mais nobres no sistema de exaustão de veículos diz 

respeito às exigências dos consumidores dos países desenvolvidos quanto a maior garantia 

dada pelas montadoras[7]. 

De um modo geral, a configuração e as partes de um sistema de exaustão de veículos, 

bem como os materiais nela empregados no passado, atualmente e tendência futura, são 

apresentadas nas figuras 3.6 e 3.7 respectivamente. 
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Figura 3.6 – Configuração de um sistema de exaustão de veículos[20]. 
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Figura 3.7 – Representação dos principais componentes de um sistema de exaustão de 

veículos com a tendência de uso de materiais: passado, tendência atual e expectativa futura[7]. 

 

Coletor ou manifold – coletor de gases do motor. 

Tubo dianteiro – responsável pela condução dos gases do coletor do motor para o 

catalisador. 

Catalisador – faz a purificação dos gases e possibilita a redução da emissão de gases 

nocivos à saúde em até 95%. É obrigatório por lei que todos os veículos saiam de fabrica com 

este componente. 
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Abafador (silencioso intermediário) – através do redirecionamento dos gases em seu 

interior, reduz os ruídos gerados pela combustão dos gases no motor e os ruídos dos choques 

dos gases com o meio ambiente e também a entrada de gases na cabine, melhora o 

rendimento, logo ajuda na economia do combustível. Elimina ou reduz as ondas sonoras de 

alta freqüência. 

Silencioso (traseiro) – completa as funções do silencioso intermediário e reduz as 

ondas de alta freqüência. 

Ponteira ou tubo de saída – peça de preocupação estética, pois é a única visível 

diretamente sem a elevação do veículo. 

Normalmente no silencioso traseiro, onde se tem a menor temperatura de trabalho, 

ocorre a maior formação do condensado dos gases de exaustão na fase fria. Sua vida útil é 

diminuída quando o veículo é usado por tempos curtos com paradas longas, devido à maior 

condensação. A corrosão que ocorre nos materiais empregados nessa parte do sistema de 

exaustão de veículos é diretamente relacionada ao tipo de condensado que o veículo produz. 

Quanto maior a acidez do condensado formado e a presença de cloreto, maior a possibilidade 

da ocorrência de corrosão por pite. O projeto desses componentes favorece a corrosão por 

frestas devido ao contato entre as venezianas e as paredes do corpo do silencioso e do 

abafador (pontos A da figura 3.8). Há também presença de frestas no invólucro desta peça 

onde há recravamento da capa com duas espessuras. 

 

 

Figura 3.8 – Corte transversal de um silencioso. Pontos “A” são favoráveis a corrosão 

em frestas, pois correspondem ao contato entre venezianas e as paredes internas do 

silencioso[7]. 

 

3.8 Ensaio “Dip-Dry” 

O “Dip-Dry” é um ensaio que permite simular as condições nas quais os materiais 

estão submetidos dentro de um sistema de exaustão de veículos, ou seja, os ciclos de 
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aquecimento e resfriamento presentes durante seu funcionamento. Permite, portanto, avaliar a 

resistência à corrosão dos materiais na presença do condensado formado durante o 

resfriamento do sistema de exaustão do veículo[7]. 

O equipamento para ensaio “Dip-Dry” consiste basicamente de uma haste giratória 

que suporta os corpos de prova alternando-os entre o forno, o repouso ao ar e os períodos de 

imersão em solução que representa o condensado. Um sistema computadorizado permite 

programar o tempo para cada uma das etapas e assim simular diversas condições. A figura 3.9 

apresenta uma foto do equipamento para ensaio “Dip-Dry”, pertencente à ArcelorMittal Inox 

Brasil, utilizado nesse trabalho. 

 

 

Figura 3.9 – Foto do equipamento para ensaio “Dip-Dry”, pertencente à ArcelorMittal 

Inox Brasil[21]. 
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3.9 Caracterização superficial 

3.9.1 Rugosidade superficial 

É o conjunto de irregularidades, isto é, pequenas saliências e reentrâncias que 

caracterizam uma superfície. Essas irregularidades podem ser avaliadas com aparelhos 

eletrônicos, os rugosímetros[22]. 

A rugosidade superficial é um dos fatores que deve ser levado em consideração 

quando da especificação de um aço inoxidável para uma dada aplicação, pois a presença de 

defeitos na superfície do material pode contribuir para a nucleação de pites e 

conseqüentemente para falha no componente[22]. Para avaliação da rugosidade superficial de 

um material pode-se levar em consideração os seguintes parâmetros: 

Ra - média aritmética dos valores absolutos das distâncias do perfil real ao perfil 

médio da rugosidade é o parâmetro de medição mais utilizado, a figura 3.10 apresenta um 

esquema para entendimento do parâmetro Ra. 

 

 

Figura 3.10 – Rugosidade média Ra[22]. 

 

Rz - média aritmética dos 5 valores da rugosidade parcial  Zi que é definida como a 

soma dos valores absolutos das ordenadas dos pontos de maiores afastamentos (acima e 

abaixo do perfil médio) existentes dentro de um comprimento de amostragem graficamente, 

este valor representa a altura entre os pontos máximo e mínimo do perfil, dentro do 

comprimento de amostragem le, como mostra a figura 3.11. 
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Figura 3.11 – Rugosidade média Rz
[22]. 

                                         

Rmáx - maior valor das rugosidades parciais Zi,que se apresenta no percurso de 

medição lm. A figura 3.12 apresenta um esquema representativo que mostra que o maior valor 

parcial é o Z3 o qual corresponde à rugosidade máxima. 

 

 

Figura 3.12 – Rugosidade Rmáx. Definida pela rugosidade parcial Z3
[22]. 

 

3.9.2 Brilho e cor 

Brilho 

É a propriedade de uma superfície que envolve reflexão especular, ou seja, é 

responsável pelo aspecto de lustroso ou espelhado[23]. 

O brilho é uma impressão visual, quanto maior a quantidade de luz direta refletida por 

uma superfície, mais evidente será a impressão de brilho.  

Superfícies lisas e altamente polidas refletem imagens distintamente. A luz incidente 

se reflete diretamente sobre a superfície, ou seja, somente na direção principal de reflexão. O 

ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Em superfícies ásperas, a luz se dispersa 

difusamente em todas as direções, ou seja, um objeto refletido não mais aparece brilhante, 
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mas sim borrado e quanto mais uniformemente se dispersa a luz, menos intensa é a reflexão 

na direção principal e mais fosca aparecerá à superfície. 

O medidor de brilho mede a reflexão especular, onde a intensidade da luz é registrada 

sobre uma pequena faixa do ângulo de reflexão. Os resultados da medição realizada com um 

medidor de brilho estão relacionados com a quantidade de luz refletida a partir de um padrão 

de vidro preto com índice refrativo definido, e com a quantidade de luz incidente. O valor de 

medição para este padrão definido é 100 Unidades de brilho - UB (calibração)[24]. 

O ângulo de iluminação é de grande influência. Com a finalidade de se obter uma 

diferenciação clara sobre a faixa de medição completa, de brilho elevado a fosco, 3 diferentes 

geometrias (angulação) foram definidas, como pode ser observado na figura 3.13.  

 

Figura 3.13 – Faixas de angulação para medição do brilho[24]. 

 

A geometria de 20° corresponde ao alto brilho, a de 60° ao semibrilho e a de 85° ao 

baixo brilho. Além disso existe na indústria aplicações específicas para medições de 45° e 

75°. A tabela III.1 apresenta as geometrias de medição para os diferentes materiais. 

 

Tabela III.1 – Geometrias para a medição do brilho na superfície dos diferentes 

materiais[24]. 

 20° 60º 85° 45° 75° 

Revestimentos, plásticos e materiais afins Cerâmica, filme Papel, vinil 

Alto Brilho Semibrilho Baixo brilho Semibrilho Baixo brilho Aplicação 

 Material abrilhantado   

 

Cor 

Sensação visual produzida pela luz nos diferentes comprimentos de ondas do espectro 

visível, por tal percepção um observador pode distinguir diferenças entre dois ou mais objetos 

do mesmo tamanho, forma e estrutura[23], a percepção da cor é dependente da interação entre 

três elementos[24]: 
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Fonte de luz – a cor muda dependendo da fonte de luz, por isso padrões devem ser 

utilizados para a avaliação de cores, a fonte de luz padrão deve emitir energia continuamente 

por todo o espectro visível (400 a 700nm). Na prática as fontes de luz importantes são a luz 

do dia, a luz incandescente e a luz fluorescente.  

Observador – sem o observador não haveria cor alguma, pois a luz refletida por um 

objeto colorido penetra no olho humano através da lente e atinge a retina que esta repleta de 

receptores sensíveis a luz vermelha, outros a luz verde e outros a luz azul e junto eles 

estimulam o cérebro a produzir a impressão de cor. 

Objeto – as propriedades óticas de um objeto são as únicas variáveis que precisam ser 

medidas. Os instrumentos de medição da cor medem a quantidade de luz que é refletida por 

uma amostra colorida, isto é feito para cada comprimento de onda e é chamado de dados 

espectrais. Por exemplo, um objeto preto não reflete nenhuma luz em todo o espectro 

enquanto que uma amostra em branco reflete praticamente toda luz, todas as outras cores 

refletem a luz em determinadas partes do espectro visível. 

O sistema de medição utilizado nesse trabalho é recomendado pela CIE (Commission 

Internationale de L`Eclairage) e consiste em dois eixos C* e hº, onde C* é a intensidade ou 

saturação da cor e o ângulo hº expressa a tonalidade real (a cor propriamente dita). O terceiro 

eixo L* é a luminosidade. 

A figura 3.14 apresenta o diagrama para determinação da cor de um objeto a partir das 

coordenadas L*, C* e hº.  

 

 

Figura 3.14 – Diagrama para determinação da cor de um objeto, utilizando-se as 

coordenadas L*, C* e hº[24]. 
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Para a interpretação dos dados tem-se que: 

L* - 0 = preto  

     100 = branco 

C*  = 0, cinzento (maior valor indica maior pureza ou intensidade da cor)  

      100 = branco 

hº - 0° = vermelho 

       90° = amarelo 

                  180° = verde  

      270° = azul 

      Olho distingue ∆h° › 2,5 

A alteração total da cor é normalmente usada para representar  uma diferença na cor e 

é dada pela equação 3.8[23] 

 

∆E* = [(∆L*)2 + (∆C*)2 + (∆hº)2]1/2                                                                       (3.8) 

 

Como o mesmo valor de ∆E* pode ser obtido para dois conjuntos de amostras bem 

diferente tem-se que para determinar a mudança real na cor, os componentes colorimétricos 

individuais ∆L*, ∆C* e ∆h° devem ser calculados. 

 

3.10 Massa e espessura 

Massa 

Em física, a massa é o mesmo que quantidade de matéria, no Sistema Internacional de 

Unidades – SI sua unidade é o quilograma (kg). Para determinar a massa de um corpo basta 

medi-la numa balança ou multiplicar a densidade da matéria de que é formada o corpo pelo 

seu volume, como pode ser visto na equação 3.8[25]. 

 

M = D x V                                                                                                                  (3.8) 

 

Sendo M a massa, D a densidade e V o volume do corpo. 

Espessura 

É a menor das três dimensões medidas para o cálculo do volume de um corpo, sendo 

as outras duas o comprimento e a largura. No sistema internacional de unidades sua unidade é 
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o metro (m). A figura 3.15 apresenta as dimensões medidas para o cálculo do volume de um 

corpo. 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Dimensões de um corpo medidas para o cálculo do volume, onde c é 

comprimento, l a largura e e a espessura. 

O volume de um corpo é expresso pela equação 3.9 

 

V = c x l x e                                                                                                               (3.9) 

 

A medição da massa e da espessura dos corpos de prova antes e após ensaios “Dip-

Dry” dão um indicativo de quanto o material testado se degradou, ou seja, perdeu massa. Um 

material que se degrada mais terá maior perda de massa e conseqüentemente de espessura 

indicando ser este um material inadequado, ou senão menos adequado para a utilização que se 

deseja. 

 

e 

l 

c 
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4. Material e Métodos 

 

4.1 Material 

Os aços estudados neste trabalho foram os inoxidáveis ferríticos ABNT 409 e 439 em 

comparação ao inoxidável austenítico ABNT 304. Os aços foram fornecidos pela 

ArcelorMittal Inox Brasil na forma de chapas extraídas após etapa final de laminação a frio, 

recozimento final e decapagem, ou seja, com acabamento superficial denominado 2D e 

espessuras de 0,5mm. Esta é a espessura típica dos aços utilizados na parte fria do sistema de 

exaustão de veículos leves. A composição química dos aços está apresentada na tabela IV.1. 

Duas composições químicas do aço 409 foram utilizadas, identificadas por 409A e 409H. A 

diferença de composição é pequena a variação está na fração de estabilizantes que objetiva 

uma maior estabilização do aço, no caso o 409H. 

 

Tabela IV.1- Composição química (% em massa) dos aços inoxidáveis estudados[21]. 

Aço C Mn Si P S Cr Ni Mo Ti Nb *N2 *C + N Estabilização 

304 0,0445 1,11 0,45 0,028 0,0030 18,21 8,03 0,055 0,00 0,01 471 916 - 

439 0,0102 0,16 0,39 0,031 0,0008 17,43 0,18 0,047 0,19 0,22 109 211 19,4** 

409A 0,0074 0,17 0,45 0,0201 0,0004 11,22 0,15 0,013 0,14 0,01 85 159 8,9*** 

409H 0,0069 0,15 0,39 0,0243 0,0025 11,31 0,17 0,022 0,17 0,01 72 141 12,1*** 

(*) Em mg/L. 

(**) Fração de estabilizante (Ti+Nb)/(C+N) 

(***) Fração de estabilizante Ti/(C+N) 

 

4.2 Caracterização microestrutural 

Amostras de 1x1cm das chapas dos aços inoxidáveis estudados foram preparadas 

metalograficamente por método convencional. As amostras foram embutidas no plano de 

laminação, que foi a mesma superfície submetida a ensaios de corrosão. O polimento 

envolvendo lixamento na sequência de 600, 800 e 1500 mesh, girando-se as amostras em 90º 

e lavando-as com água corrente entre as etapas de lixamento; seguindo-se polimento 

mecânico em panos com pasta de diamante de 3 e 1µm por cerca de 30 minutos cada e 

polimento em suspensão de sílica coloidal de 0,04µm – OP-S - para polimento final por cinco 

minutos. Ataques químicos para observação da microestrutura presente nas amostras antes da 

realização dos ensaios de corrosão e contagem de tamanho de grão segundo norma ASTM E 
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112-96[26] com reagente Kaling`s ou Villela para as amostras de ABNT 409 (durante 15 

segundos) e reagente Água régia para as amostras de ABNT 439 (durante 1 minuto) e 304 

(durante 1 minuto e 20 segundos). As composições dos reagentes utilizados para ataque 

químico estão descritas no Anexo I. 

Na amostra de ABNT 304 foi realizado polimento eletrolítico com ácido perclórico 

por 5 segundos, corrente de 0,5A e voltagem de 1V antes do ataque químico com o intuito de 

eliminar a deformação superficial que a microestrutura austenítica possa apresentar após a 

etapa de lixamento.  

 

4.3 Solução sintética de condensado de álcool combustível 

A extração do condensado diretamente de veículos é uma prática viável, porém 

trabalhosa e cara. Ademais, o condensado do álcool contém grande quantidade de voláteis, 

que tornam a solução muito instável, dificultando que ela mantenha uma concentração 

constante ao longo dos ensaios a serem realizados, como o de polarização. Por este motivo, 

foi utilizada, como simulação ao meio corrosivo do sistema veicular de exaustão, uma solução 

experimental de condensado de álcool, neste trabalho denominada solução sintética de 

condensado de álcool combustível, produzida em laboratório pela mistura dos principais 

constituintes do condensado natural de álcool. Para tanto foi necessário coletar e analisar 

amostras do condensado natural, retiradas diretamente do veículo em funcionamento. 

Para o recolhimento do condensado de álcool combustível do veículo foram realizados 

ensaios seguindo a norma NBR 6601[27] abrangendo somente a primeira parte do ciclo 

chamada fase fria, o que equivale aos primeiros 505 segundos de funcionamento do veículo. 

Os ensaios para recolhimento e análise do condensado de álcool foram realizados no 

Laboratório de Emissões da Fiat Power Train, empresa do grupo Fiat, responsável pela 

fabricação dos motores dos veículos da marca e certificado pelos órgãos competentes. O 

recolhimento do condensado se fez utilizando um sistema condensador acoplada ao cano de 

escapamento de um veículo com motorização 1.0 Flex (movido a álcool e/ou gasolina) 

abastecido somente com álcool, que sugou os gases e o condensado produzidos e os 

direcionou ao recipiente de coleta do condensado. Após a coleta, as soluções devidamente 

embaladas foram encaminhadas para análises químicas aos laboratórios da Fiat e do CETEC-

MG[28].  

A coleta do condensado natural ocorreu de acordo com as seguintes etapas: 
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1. Montagem de um sistema de condensação acoplado a descarga do veículo, figura 

4.1; 

2. Partida para funcionamento do veículo em marcha lenta; 

3. Permanência do veículo em marcha lenta durante 505 segundos; 

4. Desligamento do veículo; 

5. Recolhimento do recipiente com o condensado natural produzido durante os 505 

segundos de funcionamento do veículo; 

6. Armazenamento e envio das amostras recolhidas para análise química. Foi tomado 

o cuidado de manter as amostras para análises em frascos de plástico, protegidos 

da luz e completamente cheios para evitar a oxidação dos constituintes do 

condensado de álcool combustível, como por exemplo, a oxidação de nitritos para 

nitratos. 
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Figura 4.1 - Sistema condensador utilizado para recolher o condensado natural de 

álcool combustível.  

 

O volume médio de condensado produzido em cada coleta foi de 200ml. Desse 

volume, 30ml foi utilizado para análise de álcool não queimado e aldeídos que foram 

realizadas no Laboratório de Emissões da FPT – Fábrica de motores da Fiat S. A., igual 

volume para análise dos ânions realizada no Laboratório de Medições Ambientais do CETEC-

MG e o restante para a análise dos cátions realizada no Laboratório do Setor de Análises 

Químicas do CETEC-MG.  De posse das análises químicas foi formulado o condensado 

 
Recipiente de coleta de condensado natural. 



 32 

sintético que tem em sua composição os principais constituintes do condensado natural de 

álcool.  

A avaliação da composição química da solução sintética de condensado de álcool foi 

realizada pela determinação química dos ânions: cloreto, fluoreto, sulfato, nitrito e nitrato por 

método de Cromatografia Iônica e dos cátions: sódio, cálcio, potássio, determinados em 

Espectrômetro de Emissão por Plasma. Para as análises de aldeídos e álcool não queimado 

foram utilizados os métodos de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência e Cromatografia 

Gasosa respectivamente. 

Para a preparação do condensado sintético segue-se um procedimento de duas etapas, 

a primeira etapa é o preparo da solução intermediária para a qual foi estabelecida uma 

validade de 15 dias, uma vez que foi observado que em períodos superiores a 15 dias a 

oxidação de nitritos em nitratos torna-se expressiva, deteriorando a solução. A segunda etapa 

é a preparação da solução sintética propriamente dita, aqui denominada de solução de 

trabalho, essa solução deve ser preparada imediatamente antes do início dos ensaios para se 

minimizar a volatilização do álcool utilizado em seu preparo.  

1ª Etapa: Preparo de um litro da solução intermediária  

Pesar os sais:  

• 44mg de CaCl2 PA; 

• 99mg de K2SO4 PA;  

• 105mg de NaNO2 PA.  

Completar o volume até 1L de água Milli-Q (bidestilada e passada em cartucho de 

troca iônica e cartucho de carvão ativado). 

2ª Etapa: Preparo de um litro de condensado sintético 

1. Pipetar 10ml da solução intermediária e transferir para um balão volumétrico de 

1L; 

2. Acrescentar 100ml de água Milli-Q; 

3. Pipetar 1,0mL de álcool etílico PA; 
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4. Completar o volume do balão volumétrico com água Milli-Q. 

 

4.4 Curvas de polarização potenciodinâmica 

Curvas de polarização potenciodinâmica foram levantadas em amostras dos aços 

inoxidáveis ABNT 304, 439 e 409A em um potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 20, 

Eco Chemie os dados coletados a partir do programa aplicativo do sistema. Conectada a este 

sistema uma célula eletroquímica convencional provida de três entradas foi conectada ao 

sistema: a primeira entrada para o eletrodo de trabalho representado pela amostra do aço 

inoxidável a ser ensaiado cuja área exposta ao eletrólito foi de 1,0cm2, a segunda pelo 

eletrodo de referência de calomelano saturado com ponte salina de KNO3 1M e a terceira para 

o contra eletrodo constituído de um fio de platina. A figura 4.2 apresenta a célula 

eletroquímica utilizada nesse trabalho. Os ensaios foram realizados utilizando como eletrólito 

a solução sintética de condensado de álcool recém-preparada, previamente desaerada por 30 

minutos com nitrogênio gasoso, à temperatura ambiente, variando o potencial de -0,6 a 1,5V e 

a uma taxa de varredura de 0,167mV/s[29]. Para garantir a repetibilidade dos dados foram 

levantadas quatro curvas de cada aço estudado. 
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Figura 4.2 – Célula eletroquímica utilizada nos ensaios de curva de polarização, (a) 

eletrodo de trabalho o representado pela amostra embutida, (b) eletrodo de referência de 

calomelano saturado com ponte salina de KNO3 1M (c) fio de platina como contra eletrodo. 

 

Os ensaios para levantamento das curvas de polarização foram realizados no Setor de 

Tecnologia Metalúrgica do CETEC-MG. As amostras para estes ensaios foram cortadas nas 

dimensões de 10x10mm, soldadas a um fio metálico que fez a conexão entre a amostra e o 

eletrodo de trabalho para a passagem da corrente e então, embutidas em resina de cura a frio. 

Após esta etapa as amostra foram lixadas na sequência de 240, 320, 400 e 600 mesh tomando-

se o cuidado de girar em 90º as amostras e lavá-las com água corrente entre as etapas de 

lixamento. Após as etapas de lixamento, foram lavadas com detergente e algodão, secas com 

jatos de ar comprimido frio e colocadas em um dessecador por cerca de 24 horas antes da 

realização do ensaio. A face de exposição ao eletrólito foi a superfície de laminação. O 

processo de soldagem utilizado para as conexões foi a soldagem capacitiva para que a amostra 

não se aquecesse neste processo. 

Foi necessário se utilizar um eletrodo de referência de calomelano imerso em uma 

solução salina de KNO3 1M ao invés de KCl como é mais comum. Este cuidado foi tomado 

(a) 

(b) 

(c) 
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para minimizar a contaminação da solução de condensado sintético, o que poderia alterar a 

concentração do íon cloreto na solução de trabalho. Esta seleção foi feita com base em 

resultados preliminares onde foi constatada que a solução sintética de álcool é fortemente 

contaminada com os íons cloretos provenientes da solução de KCl dos  eletrodos de referência 

de Ag/AgCl 3M e dos de calomelano saturados. Estas contaminações foram comprovadas a 

partir de análises químicas das soluções utilizadas antes e após ensaios de curvas de 

polarização, pela avaliação da presença de pites na superfície das amostras antes e após 

ensaios e pelo aspecto das curvas de polarização obtidas. Exemplos de curvas de polarização 

potenciodinâmicas com solução sintética de álcool combustível contaminadas com íons 

cloreto e da superfície de amostras com presença de pites após esses ensaios estão 

apresentadas no Anexo II. 

A partir das curvas de polarização foram obtidos os parâmetros eletroquímicos de 

potencial de corrosão (Ecorr), corrente de corrosão (Icorr), e ressistência à polarização (Rp) 

tomando-se a média de cada um dos quatro valores[30]. 

 

4.5 Ensaio “Dip-Dry” 

Um ciclo que simula a condição mais agressiva para o veículo, ou seja, ciclo de 

rodagem e parada com pequenas distâncias percorridas foi utilizado neste trabalho para 

avaliar os aços possíveis de serem empregados no sistema de exaustão. Este ciclo, aqui 

denominado de “ciclo urbano”, consiste das seguintes etapas[7]. 

1. Imersão por 5 minutos em solução de condensado sintético a 50ºC, seguido de 

repouso ao ar por 5 minutos, repetidos por 10 horas, o que caracteriza o ciclo 

“Dip”. 

2. Após o ciclo “Dip” tem o início do ciclo “Dry” onde os corpos de prova ficam em 

um forno a temperatura de 300°C, por 1 hora, seguida de 1 hora de resfriamento. 

Ensaios ciclados tipo “Dip-Dry” por período de 500 e 1000h, que compreenderam 41 

e 83 ciclos de imersão/emersão foram realizados respectivamente. 

Tomou-se o cuidado de trocar a solução sintética de condensado de álcool a cada 

100horas de ensaio com o intuito de evitar a perda das características da solução devido à 

perda de compostos voláteis. 

Após os ensaios, a primeira avaliação realizada foi a inspeção visual da amostra. 
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Uma representação esquemática do funcionamento deste equipamento é apresentada 

na figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 - Representação esquemática do funcionamento de um equipamento para 

ensaio “Dip-Dry”. (a) Revezamento entre os períodos de imersão e emersão. (b) Período de 

permanência em forno[7]. 

 

Para os ensaios de “Dip-Dry” foram utilizados corpos de prova dos aços inoxidáveis 

ABNT 304 , 439, 409A e 409H com dimensões de 25x190mm como os esquematizados na 

figura 4.4 e com acabamento 2D que é uma denominação do fabricante que indica que o 

material foi laminado a frio, recozido e decapado. Este acabamento foi escolhido, pois é o 

utilizado nos aços na parte fria do sistema de exaustão dos veículos. Os ensaios de “Dip-Dry” 

foram realizados na ArcelorMittal Inox Brasil, em Timóteo – MG. 
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Figura 4.4 - Representação esquemática do corpo de prova para ensaio de “Dip-Dry”, 

longitudinal e transversal referem-se ao sentido de laminação[7]. 

 

4.6 Caracterização superficial  

O estado superficial das amostras antes e após ensaio “Dip-Dry” e os ensaios de 

polarização foram avaliados por análises de microscopia ótica, pois devido aos resultados 

obtidos verificou-se que não havia a necessidade de utilizar a microscopia eletrônica de 

varredura e a microssondagem eletrônica já que não foi detectada presença de pites nos 

ensaios de corrosão.  

A caracterização superficial dos corpos de provas do ensaio “Dip-Dry” foram 

realizadas na ArcelorMittal Inox Brasil, em Timóteo – MG e a das amostras dos ensaios de 

curva de polarização no Setor de Tecnologia Metalúrgica do CETEC – MG. 
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4.6.1 Microscopia ótica  

Neste trabalho foi utilizada a microscopia ótica para a caracterização da microestrutura 

de cada aço estudado e para a caracterização superficial das amostras antes e após os ensaios 

de corrosão, identificando aspectos particulares a cada aço e após cada ensaio de corrosão. Foi 

utilizado um microscópio ótico ORTHOPLAN da Leitz acoplado a um computador que 

utiliza um programa aplicativo específico para aquisição e tratamento de imagens  ImagePro. 

4.6.2 Rugosidade superficial 

A rugosidade superficial dos corpos de provas dos aços inoxidáveis aqui estudados foi 

medida antes e após os ensaios “Dip-Dry” de 500 e 1000 horas com o intuito de avaliar a 

degradação das superfícies expostas à solução sintética de álcool combustível. Os parâmetros 

medidos foram o Ra e o Rz. 

No presente trabalho as medidas de rugosidade foram feitas com um rugosímetro 

HommelWerke – T1000. 

4.6.3 Brilho e cor 

Brilho 

Para medir o brilho das superfícies dos corpos de provas dos aços inoxidáveis antes e 

após o ensaio “Dip-Dry” foi utilizado um medidor de brilho Byk Gardner - Mirror Gloss e 

geometria de 60°. 

Cor 

No presente trabalho foi utilizado um espectrofotômetro Byk Gardner – Spectro-Guide 

Sphere golss para medir a variação de cor sofrida pelos aços inoxidáveis submetidos a ensaio 

“Dip-Dry”. 

 

4.7 Massa e espessura 
 
Massa 

Para as medidas de massa antes e após os ensaios de “Dip-Dry” foi utilizada uma 

balança analítica Mettler-AE200. 

Espessura 

Para determinar a variação de espessuras dos corpos de prova dos aços inoxidáveis 

estudados antes e após ensaio “Dip-Dry” usou-se um micrômetro digital Mitutoyo.  
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5. Resultados e discussão 

 

5.1 Caracterização microestrutural 

Na figura 5.1 estão apresentadas as microestruturas dos aços estudados no estado 

como recebido. Observa-se no aço ABNT 304 uma matriz austenítica com presença de 

maclas, no aço ABNT 439 uma matriz ferrítica com ocorrência de precipitados ricos em Ti e 

Nb e no aço ABNT uma matriz ferrítica com precipitados ricos em Ti. Os precipitados foram 

analisados por microssondagem eletrônica. 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

(a) Aço ABNT 304.                                                         (b) Aço ABNT 439. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                (c) Aço ABNT 409A.                                                     (d) Aço ABNT 409H. 

 

Figura 5.1 – Microestrutura típica dos aços. (a) ABNT 304 polimento eletrolítico e 

ataque com Água régia, tamanho de grão 8.7 ASTM. (b) ABNT 439 polimento mecânico e 

ataque com Água régia, grão 8.7 ASTM. (c) ABNT409A polimento mecânico e ataque com 

Kaling´s, grão 6.6 ASTM. (d) ABNT 409H polimento mecânico e ataque com Villela, grão 

7.5 ASTM. 
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5.2 Solução sintética de condensado de álcool combustível 

A tabela V.1 apresenta a composição química da solução sintética de condensado de 

álcool combustível produzida a partir das análises químicas de várias amostras de condensado 

natural coletadas de um veículo movido a álcool combustível. 

 

Tabela V.1 - Composição química da solução sintética de condensado de álcool 

combustível, condutividade média de 5,0µs/cm e pH médio de 5,97. 

Espécie Quantidade (mg/L) 

Na+ 0,35 

K+ 0,444 

Ca++ 0,16 

NO2
- 0,7 

SO4
-- 0,526 

Cl- 0,28 

ANQ 1,00 

ANQ – álcool não queimado. 

 

O condensado sintético aqui utilizado não é a representação mais fiel do condensado 

natural, pois algumas características físico-químicas do mesmo não foram analisadas, visto 

que este não é o foco do trabalho, mas o condensado sintético é a repetição da composição 

química do condensado natural o que é de suma importância no trabalho, pois sabe-se que a 

presença de determinados íons tais como os cloretos são os responsáveis pela ocorrência da 

corrosão por pites nos tipos de aços inoxidáveis estudados nesse trabalho. 

 

5.3 Curvas de polarização potenciodinâmica 

Curvas típicas de polarização potenciodinâmicas dos aços inoxidáveis ensaiados em 

solução sintética de condensado de álcool a temperatura ambiente estão apresentadas na 

figura 5.2. 
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Figura 5.2 – Curvas típicas de polarização potenciodinâmicas dos aços inoxidáveis 

ABNT 304, 439, e 409A em solução sintética de condensado de álcool combustível a 

temperatura ambiente, utilizando eletrodo de calomelano saturado e velocidade de varredura 

de 0,167mV/s. 

A partir dessas curvas foram obtidos os parâmetros eletroquímicos de potencial de 

corrosão (Ecorr), corrente de corrosão (Icorr) e resistência a polarização (Rp) tomando-se a 

média de cada um dos quatro valores. Não foi possível, entretanto determinar o potencial de 

pite (Epite), pois como pode ser observado nas curvas da figura 5.2 as mesmas não apresentam 

um aumento brusco de corrente com o potencial aplicado. 

A tabela V.2 apresenta o valor médio desses parâmetros eletroquímicos para cada aço 

inoxidável ensaiado em solução sintética de condensado de álcool combustível, e a 

temperatura ambiente. 
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Tabela V.2 – Parâmetros eletroquímicos obtidos a partir dos ensaios de curva de 

polarização dos aços inoxidáveis ABNT 304, 439, e 409A em solução sintética de 

condensado de álcool combustível, a temperatura ambiente (*).  

Amostra Ecorr (V) Icorr (A/cm²) Rp (Ω) 

304 -0,233±0,030 -9,463±0,218 1,48E+0,5±606363,7 

439 -0,250±0,045 -9,049±0,697 7,16 E+05±242648,3 

409A -0,218±0,044 -9,197±0,166 9,23E+05±153969,0 

(*) Média ± desvio padrão (4 repetições), em cada coluna, não diferem entre si pelo teste de F 

a 5% de probabilidade. 

 

No Anexo III estão apresentados todos os parâmetros eletroquímicos obtidos a partir 

dos ensaios de curva de polarização. 

 Não foi possível determinar o potencial de pite (Epite), pois como pode ser observado 

nas curvas da figura 5.2 as mesmas não apresentam um aumento brusco de corrente quando 

aplicado um determinado potencial. O ponto onde ocorre a mudança brusca da corrente é por 

definição o Epite
[11].  

Analisando comparativamente as curvas da figura 5.1 não se observa expressivas 

diferenças no comportamento dos 3 aços no que diz respeito a corrosão em solução sintética 

de álcool combustível a temperatura ambiente. Este comportamento possivelmente pode ser 

atribuído à baixa agressividade da solução. A partir dos parâmetros eletroquímicos 

apresentados na tabela V.2 também não foi possível verificar diferenças entre a resistência à 

corrosão e a corrente de corrosão dos 3 aços, estas evidências indicam que o comportamento 

dos 3 aços estudados é semelhante frente a corrosão em solução de condensado de álcool a 

temperatura ambiente. Pela tabela V.2 observa-se que a resistência à polarização do aço 

ABNT 409A é maior que a dos aços ABNT 304 e 439 o que indica uma maior resistência à 

corrosão do aço ABNT 409A em relação aos outros dois aços quando em solução de 

condensado sintético de álcool combustível, porém este valor é apresentado apenas como 

curiosidade, pois para determinar o Rp deve-se realizar ensaios de curva de polarização 

linear[31]. 

Curvas de polarização já levantadas em solução sintética de condensado de gasolina 

desses mesmos 3 aços indicam um comportamento inferior desses aços quando comparados 

com as curvas levantadas em solução sintética de condensado de álcool combustível o que 

permite concluir que o condensado de gasolina é mais danoso ao sistema de exaustão de 

veículos que o condensado de álcool combustível. Em solução sintética de condensado de 



 43 

gasolina todos os aços inoxidáveis estudados mostraram que existe um aumento de corrente 

em potenciais da ordem de 700mV e que os aços ABNT 439 e 409A apresentaram uma 

“passivação secundária” em potenciais de cerca de 800mV, seguida pela reação de evolução 

de oxigênio, a aproximadamente 1200mV. Esta redução de corrente não foi observada para o 

aço inoxidável ABNT 304. A precipitação e deposição de produtos de corrosão pode ter sido 

responsável pela redução da corrente[7].   

Deve ser ainda considerado que a solução do condensado sintético de álcool, por ser 

muito diluída, tem uma alta resistividade. A não compensação da queda ôhmica, devida à 

resistividade do eletrólito, freqüentemente chamada de queda IR, pode provocar distorções 

nas curvas de polarização[31, 32]. 

 

5.4 Ensaio “Dip-Dry” 

As figuras 5.3 e 5.4 apresentam os corpos de prova dos aços inoxidáveis ABNT 409H, 

409A, 439 e 304 após o término dos ensaios “Dip-Dry” com duração de 500 e 1000 horas 

respectivamente. 
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Figura 5.3 – Corpos de prova após 500 horas de ensaio “Dip-Dry”. 
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Figura 5.4 – Corpos de prova após 1000 horas de ensaio “Dip-Dry”. 

 

Em inspeção visual constatou-se que os aços não apresentaram corrosão em suas 

superfícies e sim sofreram oxidação com alteração de cor tanto nos ensaios até 500 horas 

como nos até 1000 horas. O aço inoxidável ABNT 409A foi o que sofreu maior oxidação 

seguido pelo ABNT 409H, os aços inoxidáveis ABNT 439 e 304 apresentaram aspecto 

superficial semelhante entre si e superior aos outros dois aços. Provavelmente, a razão da 



 46 

maior oxidação dos aços ABNT 409A e 409H são devido ao menor teor de cromo em relação 

aos aços ABNT 304 e 439. Observa-se também que na interface dos corpos de prova, ar e 

condensado (indicada nas figuras 5.3 e 5.4 por um traço), que é a região mais crítica para 

ataque corrosivo, o mesmo não aconteceu quando o condensado utilizado é o de álcool 

combustível, sabe-se que quando se utiliza o condensado de gasolina esse ataque é intenso o 

que confirma que o condensado de gasolina é mais danoso ao sistema de exaustão dos 

veículos que o condensado de álcool combustível[7] . 

Após o término dos ensaios de “Dip-Dry” e da análise visual foram realizadas 

algumas medições para a caracterização superficial dos corpos de prova para comprovar que 

não houve corrosão do material e sim oxidação na superfície dos corpos de prova. 

 

5.5 Caracterização das amostras  

5.5.1 Curvas de polarização potenciodinâmica 

As superfícies das amostras ensaiadas em curvas de polarização foram avaliadas por 

microscopia ótica antes e depois dos ensaios para se observar possíveis defeitos superficiais 

devido ao trabalho mecânico de lixamento que poderiam ser regiões de potencial formação de 

pite, visto que corpos de prova com defeitos superficiais tem maior probabilidade de nuclear 

pites[10]. 

Não foi observada nenhuma diferença na superfície das amostras antes e após os 

ensaios de curva de polarização o que confirma os resultados obtidos a partir da avaliação das 

curvas de polarização. 

5.5.2 Ensaio “Dip-Dry” 

A rugosidade superficial, o brilho, a cor, a massa e a espessuras dos corpos de prova 

foram avaliadas antes do início dos ensaios e após os ensaios de 500 e 1000 horas. As tabelas 

V.3, V.4, V.5 e V.6 apresentam os valores de rugosidade; brilho e cor; massa e espessura 

medidos antes e após o ensaio “Dip-Dry”. 
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Tabela V.3 – Valores de rugosidade iniciais e finais dos aços inoxidáveis após ensaio 

“Dip-Dry” de 500 e 1000 horas. 

 Inicial Final 

 Ra (µm) Rz (µm) Ra (µm) Rz (µm) 

409H 500h 0,457 3,39 0,477 3,45 

409H 1000h 0,428 3,13 0,497 3,33 

409A 500h 0,205 2,13 0,250 1,68 

409A 1000h 0,323 4,40 0,235 1,67 

439 500h 0,256 2,18 0,213 1,88 

439 1000h 0,216 1,83 0,207 1,90 

304 500h 0,080 0,76 0,090 0,87 

304 1000h 0,080 0,87 0,106 0,93 

 

Tabela V.4 - Valores de brilho e cor iniciais e finais dos aços inoxidáveis após ensaio 

“Dip-Dry” de 500 e 1000 horas. 

 Inicial Final 

 Brilho Cor Brilho Cor 

 60°  UB L* C* h° 60°  UB L* C* h° 

409H 500h 72 72,77 4,29 84,88 47 52,95 21,11 68,06 

409H 1000h 62 72,71 4,45 84,01 46 48,00 20,46 62,62 

409A 500h 90 76,06 2,24 91,34 51 48,75 19,92 49,63 

409A 1000h 91 75,99 2,11 88,80 36 46,20 18,08 35,45 

439 500h 257 76,28 2,72 85,93 183 66,48 15,79 75,81 

439 1000h 246 76,18 2,74 86,57 177 62,79 19,04 71,63 

304 500h 195 74,60 4,35 85,29 143 67,63 14,32 74,01 

304 1000h 198 75,29 4,23 85,95 154 67,29 14,33 73,52 
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Tabela V.5 – Variação dos valores de cor dos aços inoxidáveis após ensaio “Dip-Dry” 

de 500 e 1000 horas. 

 Cor 

 ∆L* ∆C* ∆h° ∆E* 

409H 500h -19,82 16,82 -16,82 30,96 

409H 1000h -24,71 16,01 -21,39 36,39 

409A 500h -27,31 17,68 -41,71 52,66 

409A 1000h -29,79 15,97 -53,35 63,16 

439 500h -9,8 13,07 -10,12 19,22 

439 1000h -13,39 16,3 -14,94 25,85 

304 500h -6,97 9,97 -11,28 16,59 

304 1000h -8,0 10,1 -12,43 17,90 

 

Tabela V.6 - Valores de massa e espessura iniciais e finais dos aços inoxidáveis após 

ensaio “Dip-Dry” de 500 e 1000 horas. 

 Inicial  Final  

 Massa (g) Espessura (mm) Massa (g) Espessura (mm) 

409H 500h 17,5034 0,503 17,5024 0,507 

409H 1000h 17,4916 0,504 17,4909 0,511 

409A 500h 17,0820 0,495 17,0809 0,498 

409A 1000h 17,0922 0,493 17,0915 0,501 

439 500h 16,7634 0,478 16,7630 0,488 

439 1000h 16,7349 0,479 16,7342 0,484 

304 500h 17,1645 0,480 17,1642 0,487 

304 1000h 17,0743 0,483 17,0742 0,492 

 

De acordo com o apresentado nas tabelas V.3, V.4, V.5 e V.6 conclui-se que não 

houve grande variação das massas e espessuras dos corpos de provas, o que se observa é uma 

pequena variação da rugosidade superficial dos aços inoxidáveis ABNT 409A e 409H e a 

variação do brilho e da cor dos corpos de prova dos aços inoxidáveis, o que comprova a 

oxidação das superfícies dos corpos de prova sendo essa variação mais visível no corpo de 

prova do aço inoxidável ABNT 409A seguido pelo ABNT 409H.  
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As variações dos valores das coordenadas cromáticas indicam que houve o 

escurecimento dos corpos de prova, uma tendência de coloração para o vermelho, 

principalmente para o aço ABNT 409A e a uma maior intensidade da cor nas superfícies dos 

corpos de prova dos aços estudados. 

Os aços ABNT 439 e 304 apresentaram comportamento semelhante entre si e superior 

ao outros dois aços ensaiados o que sugere que eles são os melhores para serem utilizados na 

parte fria do sistema de exaustão de veículos movidos a álcool combustível onde se deseja a 

aplicação de um material com maior durabilidade. Apesar disso pode-se considerar todos os 

aços inoxidáveis aqui estudados como adequados para a utilização na parte fria do sistema de 

exaustão de veículos movidos a álcool combustível. 
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6. Conclusões 

 

Os resultados e as análises apresentadas no capítulo anterior nos permitem concluir 

que:  

1. As curvas de polarização potenciodinâmicas levantadas para os três tipos de 

aços ensaiados, ABNT 304, 439 e 409, indicam comportamento semelhante 

de resistência à corrosão em solução de condensado sintético de álcool 

combustível. 

2. No entanto, estas curvas devem ser utilizadas apenas para avaliação 

comparativa entre os aços estudados. Os parâmetros eletroquímicos obtidos 

não representam valores reais devido à elevada resistência ôhmica da 

solução sintética de condensado de álcool combustível, próxima à da água 

destilada. 

3. Os aços inoxidáveis avaliados não apresentaram pites em suas superfícies 

quando da realização das curvas de polarização e do ensaio “Dip-Dry”. 

4. Nenhum dos aços avaliados no ensaio “Dip-Dry” sofreu processo de 

corrosão; foi observada somente a oxidação das superfícies dos corpos de 

prova. 

5. O aço inoxidável ABNT 409A é o que apresentou pior desempenho no 

ensaio “Dip-Dry” seguido pelo ABNT 409H. 

6. Os aços inoxidáveis ABNT 439 e o ABNT 304 apresentaram 

comportamento semelhante no ensaio “Dip-Dry”. 

7. Em ensaio “Dip-Dry” observa-se que o aço inoxidável ABNT 409H é um 

pouco superior ao ABNT 409A; essa característica pode ser atribuída à 

diferença da fração de estabilizantes. Quanto maior estabilização significa 

mais carbono combinado com Ti, menor nível de carbonetos de cromo e 

portanto, mais cromo livre para aumentar a resistência à corrosão da camada 

passsiva. 

8. Os aços inoxidáveis ferríticos estudados neste trabalho podem ser 

especificados para a utilização na parte fria do sistema de exaustão de 

veículos movidos a álcool combustível.  
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9. O condensado de álcool combustível é menos agressivo a parte fria do 

sistema de exaustão de veículos que o condensado de gasolina, conforme 

constatado comparando-se os dados da literatura. 
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7. Relevância dos resultados 

 

Diante dos resultados encontrados pode-se concluir que qualquer um dos aços 

inoxidáveis ferríticos pode ser especificado para a utilização na parte fria do sistema de 

exaustão de veículos movidos a álcool combustível, visto que nenhum deles sofreu processo 

de corrosão quando em contato com a solução de condensado de álcool combustível a 

temperatura ambiente. 

Para a determinação do aço inoxidável a ser utilizado deve-se então levar em 

consideração a relação custo/benefício que se deseja. Pode-se então escolher um aço 

inoxidável ferrítico para essa aplicação e entre os aços inoxidáveis ferríticos estudados o 

ABNT 439 é o que apresentou melhor desempenho. 

Atualmente essa parte do sistema de exaustão dos veículos é constituída por um 

material duplo, composto de aço inoxidável no seu interior (que fica em contato com a 

solução de condensado formada) e revestido com aço carbono aluminizado, levando-se em 

consideração somente as características dos materiais do componente, pode-se sugerir a 

eliminação da camada de aço carbono aluminizado desse componente e redução de espessura 

do aço inoxidável utilizado o que acarretaria em diminuição do custo do componente, do seu 

processo produtivo, do seu peso e, conseqüentemente, em diminuição do consumo do 

automóvel. 
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8. Sugestões para trabalhos futuros 

 

1. Ensaios de curva de polarização à temperatura de 50ºC, pois os ensaios a 

temperatura ambiente em condensado sintético de álcool combustível não 

permitiram identificar um comportamento eletroquímico significativamente 

distinto entre os aços inoxidáveis estudados. 

2. Ensaios de curva de polarização utilizando capilar de Luggin preenchidos com gel 

de ágar-ágar, pois nessa condição obtém-se uma barreira entre a solução de 

trabalho do eletrodo de calomelano (solução de KCl), e a solução em que se 

encontra o eletrodo de trabalho, neste caso representada pela solução sintética de 

condensado de álcool combustível, impedindo que as duas se misturem, mas 

garantindo a  transferência de cargas elétricas. Esta é uma montagem adequada 

para a realização de ensaio de curva de polarização muito eficiente para evitar a 

contaminação da solução de condensado com íon cloreto[31]. 

3. Ensaios de curva de polarização em NaCl 3% para efeito de referência com a 

solução de condensado de álcool combustível. 

4. Ensaios de polarização dos aços inoxidáveis com diferentes acabamentos 

superficiais, apesar de o acabamento aqui estudado ser o mesmo que o empregado 

na fabricação dos componentes do silencioso traseiro. Seria bastante informativo 

correlacionar o acabamento superficial e a resistência à corrosão a custos de médio 

e longo prazos. 

5.  Análises por perfilometria dos corpos de prova ensaiados em “Dip-Dry” neste 

trabalho. Devido ao fato de as superfícies dos corpos de prova do ensaio “Dip-

Dry” não terem apresentado corrosão, somente oxidação, fica mais difícil a 

caracterização por perfilometria dessas amostras, tornando-se assim um trabalho 

mais demorado e que requer experiência prévia para definição das varáveis 

empregadas no ensaio, realização do ensaio, compilação e avaliação dos dados 

obtidos. 

6. Ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica, que tem como finalidade 

definir quantitativamente os parâmetros eletroquímicos dos aços inoxidáveis 

estudados, visto que as curvas de polarização foram adequadas para identificar 

comparativamente o comportamento dos aços quando em presença do condensado 
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sintético de álcool combustível. Permite também a medida da taxa de corrosão dos 

materiais em meios de baixa condutividade. 

7. Ensaios de corrosão utilizando solução sintética de condensado de álcool 

combustível com teores maiores de cloreto. 

8. Ensaios de resistência de polarização em solução sintética de condensado de álcool 

combustível. 

9. Ensaios com simulação de frestas seguido de perfilometria, pois este é também um 

tipo de corrosão que ocorre na parte fria do sistema de exaustão dos veículos 

devido à geometria desse componente. 

10. Ensaios de “Dip-Dry” em solução de condensado formado a partir da utilização de 

teores variáveis de álcool combustível e gasolina com o intuito de se conhecer a 

influência que esta solução tem sobre os materiais utilizados na fabricação do 

silencioso traseiro. 

11. Ensaios de curva de polarização, espectroscopia de impedância eletroquímica, 

imersão e simulação de frestas utilizando à mesma solução citada no item anterior. 

12. Ensaios de “Dip-Dry” com simulação de frestas com a finalidade de se conhecer 

melhor o comportamento desse tipo de corrosão que também ocorre no silencioso 

traseiro do sistema de exaustão de veículos. 

13. Análise por perfilometria dos corpos de provas após todos ensaios de “Dip-Dry” 

com a finalidade de se investigar minuciosamente a ocorrência de pites mesmos 

que estes seja muito pequenos. 

14.  Análise no XPS para caracterizar o óxido (devido à variação de cor) e verificar se 

esta coloração é devida à composição química dos aços inoxidáveis testado em 

ensaio “Dip-Dry”. 

15. Curvas de polarização com amostras do material após ensaio “Dip-Dry” para 

verificar o comportamento do material oxidado, ou seja, verificar se o óxido 

formado é protetor do aço como são os filmes coloridos. 
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Anexos  

 

Anexo I – Composição química dos reagentes para ataque químico 

Reagente Kaling`s 

2g de CuCl2 

40mL de HCl 

40mL de álcool etílico 

 

Reagente Água régia 

20mL de HCl 

20ml de H2O 

10mL de HF 

20mL de HNO3 

 

Reagente Vilella 

5mL de HCl 

1g de ácido pícrico 

100mL de álcool etílico 
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Anexo II – Curvas de polarização - Resultados preliminares  

 

Exemplos de curvas de polarização potenciodinâmicas com solução sintética de 

condensado de álcool combustível contaminadas com íons cloreto, que favoreceram a 

formação de pites e micrografias da superfície de amostras após esses ensaios com presença 

de pites então apresentadas nas figuras Anexo II.1 e Anexo II.2 respectivamente. 
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Figura Anexo II.1 - Curvas típicas de polarização potenciodinâmicas dos aços 

inoxidáveis ABNT 304, 439, e 409A em solução sintética de condensado de álcool 

combustível contaminada com íons cloretos, a temperatura ambiente, utilizando eletrodo 

Ag/ClAg 3M e velocidade de varredura de 0,167mV/s. 
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(a) ABNT 304 

 

(b) ABNT 439 

 

(c) ABNT 409A 

Figura Anexo II.2 – Micrografias dos aços inoxidáveis após ensaios de polarização em 

solução sintética de condensado de álcool combustível contaminada com íons cloretos, 

evidenciando a presença de pites. (a) ABNT 304. (b) ABNT 439. (c) ABNT 409A. 

 

Nas micrografias da figura Anexo II.2 observa-se que os pites ocorridos são maiores 

na superfície do aço inoxidável ABNT 409A e menores no 439. 
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Anexo III – Parâmetros eletroquímicos  

Parâmetros eletroquímicos obtidos a partir dos ensaios de curva de polarização dos 

aços inoxidáveis ABNT 304, 439, e 409A em solução sintética de condensado de álcool 

combustível e a temperatura ambiente estão apresentada na tabela anexo III.1.  

 

Tabela Anexo III.1 – Parâmetros eletroquímicos obtidos a partir dos ensaios de curva 

de polarização dos aços inoxidáveis AISI 304A, 439A, e 409A em solução sintética de 

condensado de álcool combustível e a temperatura ambiente. 

Amostra Curva (nº) Ecorr (V) Icorr (A/cm²) Rp (Ω) 

1 -0,28 -9,576 2,00E+06 

2 -0,268 -9,141 9,04E+05 

3 -0,209 -9,612 1,00E+06 
304 

4 -0,246 -9,524 2,00E+06 

Média(*)  -0,233±0,030 -9,463±0,218 1,48E+05±606363,7 

1 -0,199 -8,358 5,80E+05 

2 -0,046 -9,024 9,40E+05 

3 -0,273 -9,752 9,96E+05 
439 

4 -0,282 -9,037 5,72E+05 

Média (*)  -0,250±0,045 -9,049±0,697 7,16 E+05±242648,3 

1 -0,229 -9,426 6,96E+05 

2 -0,226 -9,197 1,00E+06 

3 -0,262 -90,35 1,00E+06 
409A 

4 -0,156 -9,128 1,00E+06 

Média(*)  -0,218±0,044 -9197±0,166 9,23E+05±153969,0 

(*) Média ± desvio padrão. 

Linha em amarelo, descartada do cálculo da média por ser um valor muito diferente dos 

demais. 
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