
1. INTRODUÇÃO

O aço é uma das ligas metálicas mais versáteis,
sendo produzida com diversas especificações para atender a
várias aplicações industriais. A corrosão deste tipo de
material causa problemas de segurança, de manutenção e
aumento de custos de fabricação. Uma das principais formas
de degradação metálica é a corrosão por pites. Além disto,
grande parte dos estudos nesta área concentra-se na
realização experimental de pites.

Poucas investigações propõem uma análise
espaço-temporal baseadas em eventos estocásticos e
determinísticos levando-se em consideração parâmetros
relativos ao meio de exposição do material, sua composição
e a interação entre os pites [1,2]. 

Este trabalho vem contribuir na implementação
computacional deste modelo matemático, de forma a
avaliar a evolução do processo e ajustar alguns parâmetros
para melhor adequação aos fenômenos reais. Fez parte
também, deste estudo, avaliar o comprometimento da
amostra devido a danos permanentes, analisando-se a
área afetada em função do tempo de exposição. Outra
contribuição fundamental deste trabalho foi a adequação da
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Neste trabalho foi desenvolvida uma rotina computacional para a modelagem da corrosão por pites em aços inoxidáveis com

inclusões de MnS. A abordagem empregada baseou-se em modelos teóricos prévios com a introdução de efeitos metalúrgicos.

A implementação permitiu visualizar a evolução do processo de pites para tempos de até 30 dias de exposição. Os resulta-

dos mostram a ocorrência de pites metaestáveis e estáveis. Além disto, quando eles se nucleiam em regiões onde existem

inclusões de MnS a probabilidade de surgir pites estáveis é muito aumentada.

Palavras Chave: Corrosão por Pites, Aço Inoxidável, Simulação Computacional

COMPUTATIONAL MODELLING OF PITTING CORROSION OF STAINLESS STEEL
WITH MnS INCLUSIONS 

ABSTRACT

A computational code was developed for the modelling of pitting corrosion in stainless steel with MnS inclusions. The

approach used was based on previously existing theoretical models, with the inclusion of metallurgical effects. The implementa-

tion allowed the visualization of the pitting evolution process for times up to 30 days of exposure. The results have shown the

occurrence of metastable and stable pits. Furthermore, when they are nucleated in regions in which there are MnS inclusions,

the probability of stable pits occurrence is greatly increased.

Keywords: Pitting Corrosion, Stainless Steel, Computational Simulation

(1) Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rua Alberto Rangel, s/n. Nova Friburgo-RJ-Brasil. 28630-050
(*) A quem a correspondência deve ser dirigida, e-mail: inbastos@iprj.uerj.br 

rotina computacional, que permitiu a avaliação do processo
em tempos de exposição maiores do que aqueles que vinham
sendo praticados [1], com a implementação de novas rela-
ções matemáticas ao modelo pré-existente. 

2. CORROSÃO POR PITES

A corrosão por pites caracteriza-se por sua ocorrência
localizada, de natureza eletroquímica, geralmente relacio-
nada a materiais formadores de película passiva, constituída
por óxidos ou hidróxidos, onde se incluem os aços
inoxidáveis, que apesar de serem desenvolvidos para serem
resistentes à corrosão, podem sofrer ataques por pites.

A camada passiva é uma fina película aderida à
superfície do metal, decorrente da reação entre os elementos
de liga presentes no substrato metálico e moléculas de água
presentes no ambiente. Possui espessuras da ordem de
nanômetro, porém propicia maior resistência à corrosão
generalizada nos aços inoxidáveis.

A corrosão por pites está normalmente ligada à
ruptura deste filme passivo, o que acontece frequentemente
na presença de íons cloretos, por sua preponderância em



alguns ambientes tais como a água marinha e atmosfera, daí
sua importância para a indústria naval e de exploração de
petróleo offshore. A Fig. 1 mostra o pite de um aço superdúplex
UNS S32750 exposto a 70.000 ppm de cloreto a 90 °C. Esta
condição é presente na exploração ultra-profunda de petróleo.

Existe uma grande dificuldade em se detectar a
corrosão por pites, pois são de pequena extensão e podem
estar cobertos por produtos de corrosão. Os pites são difíceis
de serem previstos, mesmo em ensaios de laboratórios, pois
demandam um longo período de iniciação, que pode levar a
longos períodos de tempo antes de se tornarem visíveis,
além da estocasticidade do fenômeno.

Este processo pode ocorrer a partir de imperfeições
mecânicas ou inclusões na camada passiva do metal, que
permitem a penetração de íons agressivos que irão interagir
com os íons metálicos do material. Devido à reatividade
química estes haletos podem substituir elementos da
película, tais como o íon OH–, gerando uma grande solubili-
zação dos íons metálicos, o que faz com que o potencial
eletroquímico no interior do pite se torne mais ativo.

Para manter a eletro-neutralidade da região, íons
cloretos são atraídos para o pite e se combinam com os íons
metálicos M+, de acordo com a equação de hidrólise
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Neste caso, os íons de hidrogênio e o cloreto ficam

em grande concentração no interior do pite, estimulando

novamente a dissolução do metal. Portanto, o processo de

corrosão é autocatalítico, sendo sua taxa influenciada por

parâmetros tais como potencial eletroquímico, queda ôhmica,

quantidade de cloreto (concentração do meio próximo),

temperatura, inclusões não-metálicas, oxigênio dissolvido,

transporte de massa dos cátions, entre outros.

Este processo ocorre até que se rompa a camada

passiva expondo o metal, formando então, um pite no local.

A Fig. 2 representa um possível mecanismo de quebra do filme

passivo e corrosão de um metal submetido a uma solução de

íons cloreto.

Nesta reação há liberação de elétrons devido à oxida-

ção do metal, segundo a reação apresentada a seguir

Fig. 1 – Pite em aço inoxidável superdúplex.

Fig. 2 – Possível reação de quebra do filme passivo e formação de óxidos (Adaptado de [3]).

2 ( )M Cl H O M OH H Cl+ − + − + −+ → + (1) 

M M e+ −→ +

−− →++ OHOHOe 424 22

(2) 

(3) 

Estes elétrons migram para a região adjacente ao

pite, possibilitando a ocorrência de reações de redução do

oxigênio, em meios aerados, formando íons OH–. Este

processo é representado por



Devido ao processo de produção do aço, e por
questões econômicas, não é possível a obtenção de um
material totalmente puro. Conseqüentemente, o produto final
geralmente apresenta inclusões de impurezas que afetam
suas propriedades de corrosão. Neste aspecto, podemos
destacar as inclusões de MnS, oriundas da matéria-prima
utilizada no processo produtivo, que desempenham um
importante papel no processo de corrosão por pites. Este
efeito tem sido largamente reconhecido e um grande número
de estudos objetivando explicar a ação destas inclusões têm
sido realizados [4]. 

Acredita-se que as inclusões de MnS provocam des-
continuidades no filme passivo, motivando o início da nuclea-
ção de pites ao interagir com íons cloreto. Estas desconti-
nuidades são provocadas algumas vezes pelo aumento da
reatividade química da impureza em relação à matriz.

Assim, a partir destes conceitos, toda modelagem
matemática feita visa analisar estes processos de nucleação
e crescimento dos pites, principalmente considerando a
presença localizada de sulfeto de manganês. 

3. MODELAGEM MATEMÁTICA

Algumas tentativas de se modelar matematicamente o
processo de corrosão por pites têm sido realizadas [1, 2, 5, 6]
e os modelos ainda estão em desenvolvimento.

No presente trabalho, o estudo está baseado no
modelo que leva em consideração efeitos determinísticos e
estocásticos na nucleação e crescimento inicial dos pites em
aço inoxidável [2]. De acordo com este modelo, é proposto
que a dissolução anódica do material dependa da concen-
tração dos íons cloreto. Assume-se então que uma maior
concentração local de cloretos pode levar à nucleação dos
pites. Propõe-se que a concentração local de uma espécie
agressiva possui uma variação espaço-temporal em sua
camada limite determinada por
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onde c representa a concentração local da espécie agressiva,
capaz de danificar a camada de passivação. A variável γ
representa o fator responsável pela difusão das espécies
agressivas de volta para o meio, permitindo a redução da
concentração das espécies corrosivas, que pode expressar a
difusão do cloreto sob a forma combinada, tal como cloreto
férrico. Seu valor é determinado pela expressão

(4)
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onde    representa a espessura da camada limite de difusão
sob condições hidrodinâmicas. 

O segundo termo do lado direito da Eq. (4), represen-
tado por , é responsável pela difusão lateral dos íons
dentro da camada limite de difusão, sendo uma contribuição
determinística ao processo. Neste caso, D representa o
coeficiente de difusão lateral, podendo ser influenciado por
fatores como o tipo de espécie difundida e a temperatura do
fluido. 
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O último termo do lado direito da Eq. (4) refere-se a
um termo-fonte, que é sensível à taxa com que um pite se
recupera, e também decorre da eletro-neutralidade local,
cujos íons de cloreto são atraídos para o local do pite. Esta
parcela é ativada assim que um pite é nucleado, sendo
matematicamente modelada como
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Nesta expressão K representa o número de moles de
íons agressivos liberados por um pite ativo durante seu
tempo de vida.  Propõe-se que um pite se repassive a uma
taxa exponencial decrescente, onde a componente
pode ser determinada através de
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sendo     a constante de tempo para um pite metaestável e
o instante de nucleação do pite. Para o caso de um pite estável
a função permanece constante, e seu valor é máximo,
sendo S igual a      

0
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Observa-se que a camada passivadora perde sua
resistência à corrosão na presença de íons agressivos no
eletrólito onde o pite está imerso, em função de sua concen-
tração [2]. Porém, a superfície é capaz de se auto-restaurar,
ou seja, o material tem a capacidade de se repassivar. Então
é incluída na modelagem matemática uma equação
diferencial ordinária que visa quantificar este fenômeno:

vcks
t
s +−=

∂
∂ (8)

Nesta equação a variável s é a medida da situação
local da camada passiva. Podemos observar, neste caso, a
relação competitiva entre o termo de ruptura (vc) e de
repassivação (ks), onde k é a taxa de repassivação e v é a
taxa de ruptura do filme passivo, sendo a degradação linear-
mente dependente com a concentração.

Uma suscetibilidade local de geração de pites ativos
w é inserida, sendo relacionada com a concentração de
espécies agressivas c e com a situação s da camada
oxidada, além do potencial ôhmico φ (que tem um efeito de
pequeno alcance). Esta variável pode ser modelada, para
uma posição      comori
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onde  é o valor da saturação. Mo representa um valor
limite a partir do qual se inicia um acentuado aumento na taxa
de corrosão. O parâmetro H determina quão acentuado é
este aumento [1]. Os coeficientes αc, αs e αφ correspondem,
respectivamente, às influências da concentração de íons
agressivos, do nível de dano do filme e da queda de poten-
cial, na taxa de geração de pites. 

Rwmax



Propõe-se [1] que seja possível assumir a idéia de
que a dissolução localizada dependa basicamente da con-
centração local de íons cloreto, baseada em evidências
experimentais que mostram um aumento da dissolução
anódica com o aumento do teor de cloreto em solução. Con-
sidera-se então, a hipótese de que todo o cloreto reage com
o metal, gerando um corrente anódica no local, fazendo com que
a corrente local i tenha uma relação faradaica com a con-
centração local dos íons agressivos dada pela expressão
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4. IMPLEMENTAÇÃO NUMÉRICA

4.1 Discretização do problema

Neste trabalho propõe-se a implementação numérica

do modelo matemático analisado, com o intuito de simular o

comportamento de um material submetido à ação de um meio

corrosivo durante um tempo pré-determinado. Para tal,

considera-se uma amostra de material, de dimensões Lx × Ly
[m x m], que ao ser aproximada numericamente, passa a ser

o domínio computacional. 

Ao se implementar a solução numérica, a área de

estudo é discretizada, dividindo-se em elementos infinite-

simais de dimensões ∆x x ∆y [m2]. Para a obtenção de uma

aproximação da solução das equações propostas, foi

adotado o método de diferenças finitas com formulação explí-

cita, obtendo-se então
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Neste caso, n representa a valência do metal (para o
ferro oxidando a Fe2+ tem-se que n =2), e F é a constante de
Faraday (96,494 C/mol). A corrente varia em cada local
avaliado, visto que a concentração do íon (      ) também varia.
Determina-se então o transiente de corrente em todo o
intervalo de simulação de forma a se observar os picos
referentes à nucleação de pites em cada instante. 
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com i = 1,2,…, Nx –1      j =1,2,…, Ny –1     e     n = 0,1,…, Nt

onde  ,                   e  

Nx e Ny representam o número de intervalos discretizados
nas coordenadas x e y respectivamente e Nt corresponde ao
índice discretizado no tempo. As variáveis s′ e w′ presentes
na Eq. (11) referem-se a uma normalização das variáveis s e
w e serão abordadas mais adiante.

É considerada uma concentração nula no contorno do
domínio ∂Ω

c (x, y, t) = 0 em  ∂Ω  para 0 < t < tf

e as seguintes condições iniciais  

c (x, y, t) = 0 em  Ω  para  t = 0

s (x, y, t) = 0 em  Ω  para  t = 0

Observa-se que o efeito de queda de potencial
ôhmico foi desprezado na Eq. (13), pois possui maior
influência em eletrólitos pouco condutores.

A implementação numérica é realizada dentro de um
ciclo de cálculos que realiza uma varredura em toda a
malha discretizada, solucionando o conjunto de equações
propostas, em cada instante de tempo n. O ciclo é iniciado
com a determinação da geração ou não de um grupo de
pites. Esta determinação é feita numericamente com a
geração de uma variável aleatória no valor de 0 ou 1. Se
esta variável for igual a 1, então serão gerados pites naquele
instante n.
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Estabeleceu-se que uma primeira geração de pites é
feita em posições aleatórias respeitando a classificação A3
(ASTM – G 46-92) com densidade média de 5 pites/cm2. Se
esta condição não for considerada, o processo numérico não
pode ser inicializado.

4.2 Pites estáveis

Uma forma de se classificar o comportamento dos
pites consiste em denominá-los de pites metaestáveis e
estáveis. Os pites metaestáveis possuem um tempo de vida
determinado, já um pite estável é aquele cuja corrente não
retorna a zero com o tempo, mas mantém um valor
constante, isto é, passa para a etapa de propagação
correspondendo a um dano permanente no material [1]. 

Uma das alterações propostas aos modelos já
desenvolvidos refere-se à normalização da variável s
determinada para todos os pontos da malha. Esta normali-
zação é dada por

onde smáx e smin correspondem ao maior e menor valor obtido
em todos os pontos da malha.

Esta alteração prevê que este termo seja responsável
por determinar se um pite na posição i, j será estável ou não
e qual a fração dos pites totais que tendem a ser estáveis.
Um número aleatório q entre 0 e 1 é então gerado, e se a
condição (q + β) ≤  s′ i, j é satisfeita, então o pite na posição
i,j é considerado estável. A variável β é introduzida para se
obter um melhor controle do comportamento do pite.



4.3 Suscetibilidade para geração de pites

O modelo matemático proposto refere-se a w
calculado a partir da Eq. (13) como sendo a variável
responsável por determinar a suscetibilidade à geração de
um pite na posição i,j. Esta suscetibilidade é determinada em
um procedimento semelhante à definição de pites estáveis.
Uma normalização também é feita, de modo que
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Esta normalização permite a determinação proba-
bilística da nucleação de pites no tempo posterior. Uma nova
variável p de valor aleatório entre 0 e 1 é gerada e a condição

sendo verificada, então um pite é gerado na
posição i,j. Neste caso, ϖ também é uma variável de controle
a ser ajustada com base na observação experimental do
processo. 

Ao se avaliar computacionalmente o modelo proposto,
observou-se um comportamento atípico, do ponto de vista
físico, na evolução da corrosão. Um crescimento descon-
trolado da área corroída foi observado para um curto espaço
de tempo. Analisando a dinâmica computacional, observou-se
que os pontos imediatamente adjacentes a um pite possuíam
probabilidade de geração de pites com valores muito
elevados.

Obtém-se uma forma de se adequar este crescimento
às condições físicas mais realísticas, fazendo com que a
probabilidade de se gerar pites seja maior nas regiões mais
próximas a um pite pré-existente e menor em regiões mais
afastadas.

Para tal, propõe-se uma segunda normalização do
valor de        , utilizando-se a relação a seguir
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Uma primeira estimativa considera que o parâmetro a
está relacionado de alguma forma com a distância média δ
entre grupamentos de pites. 

Logo, uma nova verificação para geração de pites é
feita, sob a forma de                            .

4.4 Influência da inclusão de sulfeto de manganês

A simulação deste efeito pôde ser implementada
considerando que nas regiões onde se atribui a presença de
sulfeto de manganês há uma alteração da probabilidade de
ocorrência dos pites.

Uma modificação introduzida no modelo original [2] foi
a inclusão de uma contribuição adicional à probabilidade de
ocorrência de pites associada ao sulfeto de manganês, ou
seja, a inclusão de MnS, na seguinte forma

)´´.( , jiwp ϖ≤
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onde  é a normalização dada pela Eq. (19).        é tal
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e η é um número escolhido no intervalo [0,1] que é
acrescentado na equação para permitir um melhor controle
da influência do MnS sobre a geração de pites. Com isto não
se exclui a nucleação estocástica em outras regiões, porém
aumenta muito a probabilidade onde há MnS.

Uma nova normalização é feita, dessa vez utilizando
os valores máximo e mínimo obtidos com a Eq. (20)
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 i j i j
i j

i j i j

w w
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w w

−
=
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tal que   , onde              e             são os valores
máximo e mínimo, respectivamente, calculados para       em
todo domínio espacial, em cada instante t, no período de
observação. Novamente, um número randômico p é então
gerado no intervalo [0,1]. Se                       um pite é
gerado em uma localização i,j randomicamente escolhida,
onde ω é a constante utilizada para permitir um melhor
controle do valor de     , controlando assim o número de
pites que serão gerados. 

As regiões com inclusão de MnS são baseadas em
fenômenos físicos e escolhidas de forma determinística.
Neste trabalho adotaram-se as características encontradas
em aços laminados [7].

4.5 Cálculo da corrente

A partir da Eq. (10) é possível determinar numerica-
mente o valor da corrente:
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onde seu valor é determinado para cada instante de tempo. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Validação

Procurou-se validar o modelo proposto, com a
execução do código computacional elaborado, considerando
resultados estimados experimentalmente [2].

Uma primeira validação se deve à análise do
processo de corrosão por pites através de um tempo de
simulação determinado, livre da influência de inclusões de
MnS. Considerou-se uma placa de aço inoxidável de
dimensões Lx = Ly = 25 mm, discretizada em uma malha de
70 x 70 pontos (                  0,36 mm). Também foi adotado
∆ t = 0,5 s, que corresponde a uma frequência de
amostragem de 2 Hz. Os valores de β,  a e ϖ foram de 0,2,
1,0 x 10–4 e 0,9 respectivamente. 

Foi proposta a simulação de um período de 30 dias,
de forma a se obter uma boa visualização e para expo-
sição de longa duração, numa densidade inicial de pites do
tipo A3 [8].

Procurou-se avaliar a evolução do processo a cada
semana simulada, gerando resultados que podem ser vistos
na Fig. 3. É importante salientar que os valores dos eixos
correspondem aos pontos da malha computacional. 

≅∆=∆ yx



Nestes resultados fica evidente a influência da par-

cela determinística com que são gerados os pites. Pode-se

observar nitidamente como grupamentos de pites são

gerados (áreas destacadas no 30º dia), o que comprova a

idéia proposta acerca da influência que um pite exerce na

região à sua volta, ainda que não se tenha considerado a

queda de potencial ao redor dos pites

Além disto, pode-se observar tendências próximas

ao comportamento real. É válido lembrar que os parâmetros

usados, principalmente as variáveis β e α foram ajustados

sem embasamento físico explícito, o que deve ser feito

posteriormente através de análises experimentais mais
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Geração inicial

Fig. 4 – Áreas de inclusão de MnS no substrato metálico.

2.ª Semana

3.ª Semana 4.ª Semana (30 dias)

1.ª Semana

Fig. 3 – Evolução do processo de corrosão por pites. ° – Primeiros pites gerados (segundo a norma ASTM [8]). • – Pites estáveis.

rigorosas. Estes parâmetros exercem grande influência nos

resultados.
De forma a avaliar o comportamento do processo sob

a influência de inclusões de MnS na matriz metálica, foram
escolhidas áreas que simulam uma situação real do que seria
a disposição destas inclusões em uma chapa de aço
laminada na direção longitudinal e com inclusões de MnS
orientadas na direção de laminação devido à deformação
plástica. Ou seja, simula a presença de textura mecânica com
presença de inclusões alongadas localizadas preferencial-
mente na região central e alinhadas, conforme pode ser
observado na Fig. 4. 

O código computacional é novamente executado
baseado nos mesmos parâmetros de entrada. Os resultados
obtidos podem ser vistos na Fig. 5.

É possível observar claramente que no entorno das
regiões de inclusão de MnS a ocorrência de pites é muito
maior que nas demais regiões da chapa de aço inoxidável.
Existe assim um determinismo na incidência de pites que
pôde ser simulado adequadamente. Assim a evidência
experimental de ocorrência de pites preferencialmente em
inclusões é simulada, mas não impede que em regiões livres
de pites também possam ocorrer pites estáveis.

Avaliou-se, pela contagem da área dos pites estáveis,
a extensão da área afetada em cada instante de tempo.
Neste caso, obteve-se a porcentagem de área afetada
apresentada na Fig. 6.



Observa-se que a área afetada, após 30 dias,
equivale a aproximadamente 2,5 % da área original. Este
resultado está coerente com o esperado, visto que a
corrosão por pites possui caráter localizado onde a área
afetada não possui grande extensão.

Uma forma de se avaliar a influência que um grupa-
mento de pites exerce na suscetibilidade à geração de
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Geração inicial 2.ª Semana

3.ª Semana 4.ª Semana (30 dias)

1.ª Semana

Fig. 5 – Evolução do processo de corrosão por pites. ° – Primeiros pites gerados. • – Pites estáveis.

Fig. 6 – Área danificada por pites estáveis (%).

pites a sua volta pode ser obtida da análise da área

estudada, em um determinado instante, para o parâmetro  

determinado pela Eq. (21), utilizando-se a análise das

curvas de nível, como pode ser visto na Fig. 7. Para este

estudo, o código foi novamente executado e interrompido

no instante desejado. 

'
,i jw



As maiores probabilidades de ocorrência de pites se
concentram em áreas (mais escuras) ao redor das inclusões
de MnS, comprovando, assim, o que foi proposto pelo modelo
matemático.

A concentração local de cloretos, c, fornece
indiretamente a condição da superfície passiva como mostra
a Fig. 8
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Localização dos pites. Probabilidade de geração de pites.

Fig. 7 – Probabilidade de geração de pites (w′′i,j) em um instante de tempo t qualquer.

° – Primeiros pites gerados (segundo a norma ASTM).   • – Pites estáveis.

Observa-se que os locais de maior concentração de
cloreto são ao redor dos pites existentes. Neste caso, os pites
estáveis são responsáveis por concentrações locais maiores,
o que é suportado pela hipótese de que a concentração serve
como parâmetro para a avaliação da camada passiva. De
forma coerente, onde existem pites estáveis, faz com que a
concentração dos íons agressivos se torne maior. 

Localização dos pites. Concentração local de íons Cl-.

Fig. 8 – Concentração local c[mol/m3] em um determinado instante de tempo t qualquer.

° – Primeiros pites gerados. • – Pites estáveis.

O comportamento da variável s é responsável pela
competição entre o dano e a repassivação da camada
passiva. Esta variável define a probabilidade de um pite ser
ou não estável. Para isto foi realizada novamente uma
análise em um determinado tempo t da variável s′,
conforme mostra a Fig. 9.

Os pites estáveis danificam a camada de forma
permanente, o que está de acordo com o proposto no modelo
fenomenológico. Podemos observar que as áreas mais escuras
coincidem com a localização destes pites estáveis. No entanto,
nas regiões onde não há pites estáveis, o dano é irrisório, onde
o poder de repassivação é bem maior (valores de s′ menores).



A corrente anódica avaliada segundo a Eq. (22)
fornece um exemplo de registro simulado da resposta em
corrente para todo o tempo de exposição (Fig. 10). A com-
ponente de corrente média se estabiliza em um tempo
superior a 300 horas, indicando que muitos pites devem ser
estáveis, estando portanto, na etapa de propagação.
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Fig. 9 – Dano local normalizado da camada passiva ( s′ ) em um determinado instante de tempo t.

° – Primeiros pites gerados. • – Pites estáveis.

Localização dos pites Dano local da camada passiva

As contribuições para o modelo matemático

proposto estenderam o tempo de simulação possível,

permitindo avaliações de maior interesse. Além disto,

problemas referentes ao crescimento descontrolado de

pites foram sanados fazendo com que a implementação

computacional reflita o processo real de maneira mais

adequada. Foi possível obter registros simulados de

corrente semelhantes aos obtidos pela técnica de ruído

eletroquímico.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro do CNPq

e da FAPERJ.

REFERÊNCIAS

[1] A. FERREIRA (Modelagem da nucleação de pites no

processo de corrosão em ligas metálicas), dissertação

de mestrado, IPRJ/UERJ, Nova Friburgo, Brasil (2006).

[2] C. PUNCKT et al., Science, 305, 1133 (2004).

[3] S. SZKLARSKA-SMIALOWSKA (Pitting corrosion of

metals), NACE, p 382, Houston (1986).

[4] R. OLTRA, V. VIGNAL, Corros. Sci., 49, 158 (2007).

[5] T. T. LUNT, et al., J. Electrochem. Soc., 149, 5, 163

(2002).

[6] V. BRUSAMARELLO (Simulação de processos de pites

estáveis e metaestáveis), in Proceedings of 7º COTEQ,

Setembro, Florianópolis, Brasil (2003).

[7] B. VUILLEMIN, Corros. Sci., 45, 1143  (2003).

[8] ASTM G 46-92: 1992. (Standard Practice for

Examination and Evaluation of Pitting Corrosion), ASTM,

Philadelphia, USA (1992).

Fig. 10 – Variação da corrente anódica em função do tempo. 

6. CONCLUSÕES 

Um modelo matemático do processo de corrosão
por pites foi implementado computacionalmente. Para isto
fez-se uso de simulações numéricas a partir da
discretização das equações diferenciais que descrevem o
comportamento do processo, empregando o método de
diferenças finitas. Foram implementadas rotinas com-
putacionais que, a partir da avaliação da concentração e
difusão local de íons cloreto na camada passiva,
permitiram avaliar a evolução espaço-temporal de pites.
Observou-se que existe uma tendência à geração de
grupamentos de pites resultando na dependência espacial.


