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AVALIAÇÃO DA CORROSÃO DE AÇOS INOXIDÁVEIS EM PRESENÇA DE

CHORUME.

RESUMO: Para a avaliação da corrosão dos aços inoxidáveis em presença de

chorume, foram utilizadas placas de aços austenístico (AISI 304) e ferríticos

(AISI  430  e  AISI  439),  com  tratamento  prévio  das  placas  por  lixamento  e

posteriormente imersas em meio passivante de HNO3  (40% v/v), em tempo de

imersão de 30 minutos.  A corrosão dos aços em presença de chorume foi

avaliada através de medidas de potencial de circuito aberto (Eca), com eletrodo

de  calomelano  saturado  (ECS)  como  referência,  até  valores  estacionários

(potencial  de  corrosão  –  Ecorr).  Dos  aços  avaliados,  houve  resistência

significativa  à  corrosão  por  chorume,  somente  para  o  aço  AISI  439,  após

passivação com HNO3 (40% v/v).

INTRODUÇÃO:  A  resistência  à  corrosão  dos  aços  inoxidáveis  ou  INOX

depende  da  formação  de  filmes  de  óxidos  ou  hidróxidos  de  seus  metais

constituintes, como cromo e ferro, que se aderem à superfície dos mesmos

(CARBÓ, 2005).  A passivação dos aços inoxidáveis ocorre quando o material

apresenta  um  comportamento  eletroquímico  que  revela  um  potencial  mais

nobre  e,  portanto,  menos  ativo.  O  chorume  é  um  líquido  resultante  da

decomposição da matéria orgânica, com liberação de enzimas pelas células de

bactérias para o meio. Possui características poluentes devido ao seu contato

com  a  massa  de  resíduo  sólido  em  decomposição,  apresentando  também

características corrosivas para metais e ligas metálicas. (ARAÚJO, 2001).

OBJETIVOS:

O trabalho tem como objetivo avaliar a corrosão dos aços (sem passivação e

com  prévia  passivação)  em  presença  de  chorume,  a  fim  de  verificar  a

viabilidade do uso destas ligas no tratamento destes resíduos.



METODOLOGIA:  Inicialmente,  as  placas  de  aço  passaram  por  lixamento

removendo  as  impurezas  na  superfície  e  lavadas  com  água  destilada  e

secadas à temperatura ambiente, com passivação posterior por imersão em

ácido nítrico (40% v/v). Após a passivação as placas foram lavadas, secas e

colocadas em presença de amostras de chorume com diferentes valores de pH

(6.0 e 5.5), observando-se os valores de potenciais de circuito aberto (Eca) em

função ao tempo (60 minutos), até valores do potencial de corrosão (Ecorr).

Como  referência  e  comparação  dos  resultados,  utilizaram-se  placas  sem

passivação prévia.

DESENVOLVIMENTO:  Segundo Gentil  (2007),  a  deterioração causada pela

interação físico-química entre o material e o seu meio operacional representa

alterações prejudiciais indesejáveis, sofridas pelo material, tais como desgaste,

variações químicas ou modificações estruturais, tornando-o inadequado para o

uso.  A corrosão, sendo um processo de deterioração do metal, será analisada

utilizando aços inoxidáveis (ligas de ferro e carbono, contendo pelo menos 11%

de cromo em sua  composição  química)  em presença  de  chorume,  (líquido

resultante da decomposição da matéria orgânica), determinando-se o potencial

de corrosão (Ecorr) através de medidas de potencial de circuito aberto, com

eletrodo de calomelano saturado (ECS) como referência,  até valores quase

estacionários acompanhados pelo tempo de 60 minutos. A figura 1 mostra a

evolução dos valores de Eca (mV/ECS) para aço AISI 439, em presença de

chorume (pH = 5,5).

Figura 1 – potencial de circuito aberto:  AISI 439, em chorume (pH 5,5), sem

(----) e com passivação (----).

RESULTADOS PRELIMINARES:

Os resultados encontrados até então estão resumidos na tabela a seguir:

Tabela 1: valores de Ecorr para os aços AISI 304, AISI 430 e AISI 439.



Valores do Ecorr (mV/ECS)
AISI 304 AISI 430 AISI 439

pH chorume 0 min 30 min 0 min 30 min 0 min 30 min

5,5 -221 ± 4 -180 ± 30 -151 ± 20 -160 ± 10 -310 ± 84 -168 ± 2 

          6,0 -199 ± 1 -190 ± 6 -227 ± 40
 -196 ± 25

-294 ± 55 -184 ± 28 

Segundo os valores obtidos, houve alteração de potenciais de corrosão para os

três tipos de aços, nas duas amostras de chorume, com pH 5,5 e 6,0. Para o

aço  AISI 439, obteve-se um resultado mais eficiente do que as outras placas,

já que os resultados de Ecorr foram mais positivos com relação as placas sem

o tratamento passivante. Pretende-se continuar os testes com outras amostras

de  chorumes,  além de  utilizar  diferentes  meios  passivantes,  com intuito  de

analisar  qual  dentre  as  placas  possui  maior  resistência  à  corrosão  por

chorume.
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