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1. Resumo 

O presente trabalho estuda a influência do processo corrosivo devido à 

presença do cloro na água e da fadiga térmica que ocorre por causa da variação de 

temperatura, na vida útil da resistência elétrica Maxi Ducha Lorenzetti. Esse estudo 

foi realizado utilizando um sistema hidráulico similar ao utilizado nas residências, 

simulando o processo de 240 banhos, o equivalente a aproximadamente 2 meses de 

banho de uma família de cinco pessoas. Inicialmente os experimentos foram 

executados com água potável (0,5 mg/L Cl2) e depois com água destilada. Através 

de análise microscópica verificou-se que o cloro (Cl2) é um fator agravante no 

processo de corrosão em ambos os modelos de resistências elétricas e 

determinante na fadiga do material ocasionando o rompimento da resistência em 

pontos específicos, ou seja, sempre em um mesmo local que pode ser definido 

como a parte menor da resistência, entre os pontos A e B.  

 

2. Introdução 

O processo de corrosão pode ser definido como a deterioração de um 

material, geralmente metálico, que ocorre por ação química ou eletroquímica do 

meio ambiente, podendo ou não estar associada a esforços mecânicos. [1]  

Os materiais metálicos em contato com a água tendem a sofrer corrosão, 

devido às impurezas presentes na mesma. Um dos principais contaminantes e 

responsável pelo ataque corrosivo da água é o cloro (Cl2) que é adicionado na água 

no processo de cloração da mesma, visando à inativação dos micro-organismos 

patogênicos. A presença de cloro na água diminui o pH, pois o meio torna-se ácido 

devido a formação do acido clorídrico (HCl), acentuando o processo de corrosão.  

Assim como o cloro, a temperatura também é um fator agravante no processo 

de corrosão. Os efeitos da temperatura são vários, as reações de corrosão são 

usualmente mais rápidas em temperaturas elevadas e mudanças de temperatura 

podem afetar a solubilidade dos produtos de corrosão. Verifica-se que a velocidade 

de corrosão do aço doce, em água potável, aumenta cerca de 30% entre 20° e 30°C. 

Em função da influência do cloro e da temperatura no processo corrosivo, o 

objetivo deste trabalho compreende realizar um estudo químico e físico em 

resistências elétricas utilizadas no processo de aquecimento da água potável que 

possuem em sua composição cromo e níquel, analisando a influencia da corrosão e 

da fadiga térmica no processo de deterioração do material. 



3. Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é estudar como a corrosão causada pela presença 

de cloro na água e a fadiga térmica, devido a variação de temperatura no material, 

influenciam na vida útil da resistência elétrica utilizada em chuveiros.  

 

4. Metodologia 

Até o presente momento foi utilizado o modelo de resistência maxi ducha 

Lorenzetti, conforme figura 1. 

 

 

Figura 1: Resistência maxi ducha Lorenzetti 220 V 5500 W [2]. 

Com o objetivo de simular a utilização do chuveiro da maneira que ocorre nas 

residências, foi montado um sistema com uma caixa d’água FORTLEV polietileno 

310 l acoplada a uma bomba hidráulica responsável por bombear a água da caixa 

d’água para o chuveiro bello banho ultra Lorenzetti em um processo continuo. Para 

controlar o tempo em que o sistema ficaria funcionando foi utilizado um timer 

analógico programado para funcionar em um intervalo de 15 em 15 minutos. 

 

   (a)                                    (b) 

Figura 2: (a) Sistema hidráulico completo; (b) Sistema hidráulico em funcionamento. 

 

5. Desenvolvimento 

O sistema mencionado na figura 3 ficou ligado por quatro dias, durante 10 

horas por dia, totalizando 40 horas de funcionamento, o equivalente a 240 banhos 

de 5 minutos. Ao final de cada dia foi observado se a resistência havia se rompido. 

O experimento foi feito primeiramente com água potável e depois com água 



destilada. Ao fim de ambos os experimentos as resistências foram levadas para o 

laboratório onde foram realizadas análises microscópicas, utilizando o 

estereomicroscópio. 

 

6. Resultados preliminares 

Após o processo experimental, a resistência Maxi Ducha Lorenzetti foi 

analisada por meio de um microscópio, sendo possível visualizar a influência do 

cloro no processo de corrosão do material. 

 

(a)                                                (b) 

Figura 3: (a) água potável; (b) água destilada. 

Verificou-se que a presença de cloro na água é um fator determinante para 

acelerar o processo de rompimento da resistência em estudo.  

 

(a)                                                     (b) 

Figura 4: (a) água potável; (b) água destilada. 

O rompimento das resistências em curto período de tempo é um fator de 

grande questionamento entre os consumidores [3], por tal motivo essa pesquisa se 

torna relevante e essencial para compreender o processo de corrosão e fadiga do 

material, podendo sugerir novas possibilidades que aumentem a vida útil das 

resistências.  
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