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Resumo: 

Os aços inoxidáveis mais comumente utilizados em circuitos de água pura na produção de 
vapor d’água são o AISI 304 e o AISI 347. Sabe-se que os cloretos causam sérios danos aos 
aços inoxidáveis em razão de desencadear uma das formas de corrosão localizada (pite, em 
frestas, sob tensão). Vinculados à finalidade de melhorar as propriedades mecânicas e de 
resistência à corrosão, os aços inoxidáveis podem receber adições de outros elementos de liga 
e também a adição de inibidores de corrosão. O custo dos inibidores inorgânicos é baixo, mas 
a maioria deles é tóxica (cromatos, nitritos, arseniatos, etc), entretanto, o molibdato, é 
ecologicamente correto por possuir baixa toxicidade, e vem sendo utilizado como inibidor de 
corrosão para os aços inoxidáveis. O projeto tem por objetivo estudar a eficiência do oxiânion 
molibdato como inibidor de corrosão localizada do aço inoxidável (SS) austenítico 304L em 
sistemas de água pura. Os efeitos da adição de íons molibdato na inibição da corrosão 
localizada do 304L SS, utilizando RDE (1200rpm), em solução aquosa desaerada (milli-Q, 
temperatura ambiente 25±3 ºC) contendo íons cloreto foram investigados por meio de medidas 
de EIS, curvas de polarização cíclica e cronoamperometria, além de caracterização superficial 
feita por microscopia óptica (MO). Os resultados mostraram que o cloreto é bastante agressivo 
ao 304L SS e que o aumento da concentração de íons molibdato deslocou para valores mais 
positivos os potenciais de pite, tornando o aço menos susceptível a essa corrosão. Além disso, 
com 10-2 M de MoO4

2- não houve o crescimento de pites, fato comprovado pelas curvas de 
polarização cíclica, com valores menores  de densidade de corrente na varredura inversa e 
também por MO.  
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