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Resumo: 
No geral, a corrosão de ligas de alumínio em meio de NaCl é acentuada, principalmente 
devido a fenômenos localizados. Entretanto, nas ligas de elevada resistência mecânica, os 
problemas são agravados pela microestrutura complexa, caracterizada pela presença de uma 
grande quantidade de intermetálicos. Na maioria dos casos, os estudos sobre a corrosão de 
ligas de alumínio em meios contendo cloretos são desenvolvidos em soluções relativamente 
concentradas. Entretanto, quando se deseja compreender a influência dos intermetálicos na 
iniciação da corrosão das ligas, a utilização de meios muito concentrados é inadequada pois 
tais soluções podem atacar fortemente os intermetálicos, impedindo a detecção de seus efeitos 
nas respostas eletroquímicas dos materiais. Neste trabalho, estudou-se o comportamento 
médio (bulk) das ligas de alumínio 2024-T3 e 7050-T451, em meio de NaCl naturalmente 
aerado, no intervalo de concentração de 10 mM a 500 mM. Foram feitas medidas de 
impedância eletroquímica, curvas de polarização anódica e catódica e essas medidas foram 
relacionadas a caracterização microestrutural por MEV e por microanálise semi-quantitativa 
por EDS das ligas. Verificou-se que a concentração do meio de NaCl é um fator que afeta as 
respostas eletroquímicas com relação ao caráter ativo ou pseudo-passivo e em relação ao 
ataque preferencial dos intermetálicos mais nobres ou menos nobres (em relação à matriz) da 
liga. A espectroscopia de impedância eletroquímica foi particularmente sensível a este 
aspecto, uma vez que a impedância dos sistemas nem sempre diminui quando a concentração 
de cloretos é aumentada. 
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