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RESUMO 

 

 

Os aços inoxidáveis duplex são ligas austeno-ferríticas, em proporção semelhante, que aliam 

alta resistência mecânica e à corrosão, no entanto ainda é possível ocorrer processos 

corrosivos. Fases deletérias ricas em cromo como carbonetos e fase sigma, podem precipitar 

fazendo com que o entorno fique empobrecido em cromo tornando assim o aço suscetível a 

corrosão nesses locais, esse fenômeno é chamado sensitização. Isso ocorre por tratamentos 

térmicos feitos de maneira inadequada, por exemplo durante a fabricação e soldagem, 

portanto o estudo de meios de identificar o grau de sensitização nesses aços são muito 

importantes.  Ensaios não destrutivos para este fim como os eletroquímicos já existem, mas 

estes ainda não possuem sensibilidade adequada para baixos teores de fases deletérias. Um 

ensaio bem comum é a PERC que usa meio ácido, uma alternativa é a voltametria linear com 

reveladores de fases deletérias como KOH que ainda tem poucos trabalhos publicados. O 

hidróxido de potássio revela a fase sigma uma das principais fases de identificação de 

sensitização, outro revelador é o hidróxido de amônio (NH4OH), usado para revelar 

carbonetos e nitretos de cromo. Este trabalho tem como finalidade validar soluções alcalinas 

para os ensaios de voltametria linear para isso foi realizado um planejamento experimental 

multivariado, a matriz Doehlert. Além da concentração de soluções de NH4OH e KOH ainda 

se buscou otimizar a velocidade de varredura e o potencial inicial. Ao todo foram gerados 13 

ensaios distintos realizados no aço UNS S32750 com diferentes tratamentos térmicos 

(temperatura e tempo) e com porcentagem de fases deletérias conhecidas, as análises foram 

feitas a 25°C em duplicata e foi feita a relação da média das alturas dos picos com o 

percentual de fases deletérias com o intuito de verificar uma possível relação linear, então 

usou-se o R2 para se otimizar os parâmetros estudados com auxílio do software Statistica 

10.0. O programa forneceu os parâmetros críticos, ou seja, os que forneceriam o valor de R2 

mais próximo de 1 e ao serem testados forneceram resultados satisfatórios.   

 

Palavras-chave: Aço Inoxidável. Sensitização. Voltametria Linear. Matriz Doehlert.  

 



6 
 

ABSTRACT 

 

Duplex stainless steels are austenitic-ferritic alloys, in a similar proportion, which combine 

high mechanical strength and corrosion resistance. Chromium-rich deleterious phases such as 

carbides and sigma phase may precipitate causing the environment to become depleted in 

chromium thus rendering the steel susceptible to corrosion at these sites, this phenomenon is 

called sensitization. This is due to inadequate heat treatments, for example during 

manufacturing and welding, so the study of ways to identify the degree of sensitization in 

these steels is very important. Non-destructive tests for this purpose as electrochemicals 

already exist, but these do not yet have adequate sensitivity for low levels of deleterious 

phases. A very common assay is DL-EPR which uses acidic medium, an alternative is linear 

voltammetry with deleterious phase developers like KOH which still has few published 

works. Potassium hydroxide reveals sigma phase one of the main stages of sensitization 

identification, another revealing is ammonium hydroxide (NH4OH), used to reveal carbides 

and chromium nitrides. This work aims to validate alkaline solutions for the linear 

voltammetry assays for which a multivariate experimental design was performed, the 

Doehlert matrix. In addition to the concentration of solutions of NH4OH and KOH it was still 

sought to optimize the scanning speed and the initial potential. In all, 13 different tests were 

carried out on UNS S32750 steel with different heat treatments (temperature and time) and 

with known percentage of deleterious phases, the analyzes were done at 25°C in duplicate and 

the mean peak heights the degree of sensitization with the intention of verifying a possible 

linear relationship, then R2 was used to optimize the parameters studied with the help of 

Statistica 10.0 (software). The program provided the critical parameters, that is, those that 

would provide the R2 value closer to 1 and when tested gave satisfactory results. 

 

Keywords: Stainless Steel. Sensitization. Linear Sweep Voltammetry. Doehlert Matrix. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Dentre as diversas classes de aços uma que merece destaque é a dos aços inoxidáveis 

que são ligas essencialmente constituídas de Fe-Cr ou Fe-Cr-Ni, nas quais o teor de cromo 

deve ser no mínimo de 10,5% para que possuam sua principal característica: a alta resistência 

a corrosão. Por essa razão eles possuem uma ampla aplicação, que vai, desde os mais comuns 

utensílios domésticos até reatores e tubulações industriais, nas mais diversas industrias, como 

alimentícia, de transporte e petrolífera. O papel do cromo é formar uma camada passivadora 

que surge na superfície do aço, oriunda de uma reação eletroquímica que ocorre naturalmente 

ao haver contato com oxigênio que pode vir de diferentes fontes. O óxido de cromo formado 

cria uma fina camada que adere a superfície impedindo a chegada de agentes oxidantes na 

superfície metálica. Esse filme se forma toda vez que a superfície metálica for novamente 

exposta ao meio oxidante como em um eventual rompimento mecânico, no entanto pode-se 

induzir a sua formação com tratamentos, como o que utiliza ácido nítrico a fim de se obter um 

filme mais resistente. O teor mínimo de cromo atua na prevenção de corrosão atmosférica 

(formação do filme), no entanto não torna estes aços imunes a corrosão, principalmente por 

estarem submetidos a meios desfavoráveis (CARBÓ, 2008), (ATLAS STEELS, 2012).  

Uma das formas deste teor ficar abaixo do nível mínimo é quando ocorre a 

sensitização. Esse fenômeno pode ocorrer sempre que o aço é submetido a aquecimento ou 

resfriamento inadequados, por exemplo, nos processos de soldagem, na fabricação ou mesmo 

na operação o que leva a precipitação de compostos ricos em cromo em regiões 

intergranulares, levando a área ao redor dos precipitados a se tornar suscetível à corrosão 

(BASSIOUNI et al., 2010). 

A determinação da porcentagem de fases intermetálicas pode ser realizada de 

diversas formas, como a microscopia óptica ou eletrônica, microdureza, já o grau de 

sensitização é mensurado por ensaios eletroquímicos, destes o mais utilizado é Polarização 

Eletroquímica de Reativação Cíclica (PERC); este utiliza uma solução ácida com diferentes 

sais, no entanto visando buscar uma maior sensibilidade existe uma alternativa ainda pouco 

explorada, a técnica de voltametria linear em meio básico, mas para poder ser usada de forma 

eficiente e precisa são necessários estudos sobre a solução eletrolítica e os parâmetros ótimos 

de análise a serem utilizados (HASKEL, 2017). 
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Uma forma de se obter tais parâmetros é realizando um planejamento experimental, 

como o planejamento Doehlert que tem a vantagem de precisar de poucos pontos 

experimentais e possuir alta eficiência (NOVAES et al., 2017). 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

O principal objetivo deste projeto é verificar qual é a melhor solução para a avaliação 

do processo de sensitização do aço inoxidável duplex UNS S32750, por meio da Voltametria 

Linear com soluções alcalinas, utilizando técnicas estáticas multivariadas aplicadas na 

otimização de procedimentos às metodologias de superfície e resposta (MSR). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Entender o efeito dos diferentes parâmetros de análise; 

 

- Entender os processos que ocorrem durante a polarização anódica; 

 

- Estabelecer uma relação entre a altura dos picos de corrente com a porcentagem de 

fases deletérias precipitadas; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 AÇOS INOXIDÁVEIS 

 

 

Os aços inoxidáveis se diferem de outros materiais por, ao invés de serem 

classificados por composição, serem agrupados pela sua microestrutura (DAMIN; 

GENEROSO; NETO 2017). Assim tem-se os aços inoxidáveis austeníticos, ferríticos e 

martensíticos, no entanto também existem as denominações duplex e endurecidos por 

precipitação (SERNA-GERALDO, 2006), (ATLAS STEELS, 2012). Quanto a composição, 

pode-se ver na Figura 1, as porcentagens de níquel e cromo nos diferentes aços inoxidáveis, 

elementos que se encontram em maior quantidade nesses aços. 

 
Figura 1: Famílias de aços inoxidáveis (fonte: ATLAS STEELS, 2012)   

 

Aços inoxidáveis ferríticos: são aqueles que possuem estrutura similar a ferrita, 

cúbica de corpo centrado (CCC). Possuem uma larga faixa de teor de cromo possível, com 

pouco carbono (os teores menores de carbono e nitrogênio estão presentes nos mais 

resistentes à corrosão dessa família). Não são endurecíveis por tratamento térmico e são 

ferromagnéticos. 

Aços inoxidáveis austeníticos: são aqueles que possuem estrutura cúbica de face 

centrada (CFC) que surge da adição de níquel a uma estrutura ferrítica. Também não são 
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endurecíeis por tratamento térmico, contudo podem se tornar resistentes à tração por 

encruamento. São dúcteis e tenazes e preservam essas características mesmo em temperaturas 

criogênicas. São os aços mais amplamente usados. 

Aços inoxidáveis martensíticos: são aqueles que possuem estrutura tetragonal de 

corpo centrado (TCC), são endurecíveis por tratamento térmico e são ferromagnéticos. Alguns 

aços dessa família possuem teor de carbono elevado (até 1,2%) tornando esses aços mais 

duros, entretanto esses aços são pouco dúcteis e geralmente não se recomenda soldar esses 

aços. Para se obter uma ductibilidade e resistência à corrosão ótimas esses aços passam por 

tratamentos, como a têmpera.  

Aços inoxidáveis endurecido por precipitação: podem possuir matriz austenítica ou 

martensítica, são recozidos e passam por tratamentos a temperaturas mais baixas evitando 

problemas relacionados a temperatura mais elevada. 

Aços inoxidáveis duplex: possuem uma estrutura bifásica sendo de matriz ferrítica 

(δ) com ilhas de austenita (γ) em proporções similares, por esse motivo também são 

conhecidos como austeno-ferríticos. Agregam características de ambas as fases possuindo boa 

resistência mecânica e à corrosão. O próximo tópico detalhará estes aços melhor, pois são o 

objeto de estudo deste trabalho. 

 

3.2 AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX 

 

 

A proporção similar das fases austenita e ferrita possui um efeito sinérgico tornando 

esses aços mais resistentes mecanicamente à corrosão, se comparados com os aços 

inoxidáveis austeníticos (SENATORE; FINZETTO; PEREA, 2007) e mais dúcteis, quando 

comparados aos aços inoxidáveis ferríticos. Já sua tenacidade situa-se entre a dos dois aços 

(DAMIN; GENEROSO; NETO 2017). 

Os primeiros a descreverem esta microestrutura austeno-ferrítica foram Bain e 

Griffiths ao estudarem ligas de ferro, cromo e níquel em 1927. Alguns anos mais tarde na 

década de 30 as primeiras ligas de aços inoxidáveis duplex começam a ser comercializadas e 

já se tornavam parte do mercado devidos as vantagens citadas em relação aos austeníticos, a 

maior resistência a corrosão se dá por ser possível ter mais cromo na composição com 

quantidades menores de níquel, elemento que após um período de escassez devido ao 

crescimento da demanda elevou bastante o preço dos austeníticos. Esse fator juntamente com 
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o fato serem possíveis criar ligas com quantidades de carbono e nitrogênio controladas com 

uso de técnicas descarbonetação que permitiam aços mais baratos, mais resistentes a corrosão 

e mais estáveis a altas temperaturas, (esta era uma grande desvantagem que os aços duplex 

possuíam devido a sua fase ferrítica) fizeram os duplex alavancarem em produção e uso a 

partir dos anos 70. Já no início da próxima década tem-se a segunda geração dos AID, 

melhorando a soldabilidade e o aço que se destaca é o de designação UNS S31803 que possui 

uma quantidade elevada de nitrogênio (ALVARES-ARMAS, 2007), (LIJAS et al., 2008). 

Com o sucesso destes aços duplex inúmeras ligas foram sendo criadas e foram 

divididas em categorias de acordo com a sua composição química que influencia em suas 

características sendo a mais importante para a classificação a resistência à corrosão, sendo 

utilizado como critério o índice PRE (Índice Equivalente de Resistência ao Pite) (IMOA, 

2014). Este índice será abordado mais adiante no próximo tópico. 

 

Aços inoxidáveis lean duplex (Tabela 1): possuem menor PRE (índice equivalente de 

resistência ao pite) devido ao baixo teor dos elementos de liga, possuindo assim, menor custo 

de fabricação, são aços que não possuem quantidades significativas de molibdênio na sua 

composição química, um exemplo desse grupo é o aço UNS S32304. 

Aços inoxidáveis duplex (standart duplex) (Tabela 1): nesse grupo se encontram os 

aços duplex mais utilizados. Apresentam boa resistência à corrosão, devido ao aumento nos 

elementos de liga como Molibdênio e Níquel além do aumento de Cromo, um exemplo desse 

grupo é o já mencionado UNS S31803.  

Aços inoxidáveis super duplex (Tabela 1): possuem um valor de PRE maior ou igual 

a 40, apresentam elevada resistência à corrosão e ótimas propriedades mecânicas, possuem 

ainda mais Cromo, Níquel e Molibdênio e em geral adições de Cobre, um exemplo desse 

grupo é o UNS S32750.  

Para a exploração de poços de petróleo cada vez mais profundos foi necessário um 

material ainda mais resistente e com propriedades mecânicas ainda melhores, assim foi 

desenvolvida mais uma categoria conhecida como Hiper Duplex, na qual o aço UNS S32707 

é um exemplo (Tabela 1). Nestes aços os mesmos elementos e mais o nitrogênio têm seus 

teores superiores comparados com os super duplex, exceto cobre com valores similares. 
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Tabela 1: Composição química (% em peso) de diversos aços inoxidáveis duplex (adaptado de IMOA, 

2014) 

Lean duplex  

UNS C Cr Ni Mo N Mn Cu PRE 

S32101 0,04 21,0-22,0 1,35-1,7 0,10-0,80 0,2-0,25 4,0-6,0 1,0 25-27 

S32202 0,03 21,5-24,0 1,5-2,5 0,6 0,15-0,20 2,0-4,0 0,50-1,50 25-28 

S32304 0,03 21,5-24,5 3,5-5,5 0,10-0,60 0,05-0,20 2,0 1,0-3,0 25-28 

Duplex 

S31803 0,03 21,0-23,0 4,5-6-5 2,5-3,5 0,08-0,20 2,0 - 33-35 

S32205 0,03 22,0-23,0 4,5-6-5 3,0-3,5 0,14-0,2 2,0 - 35-36 

S32950 0,03 26,0-29,0 3,5-5,2 1,0-2,5 0,15-0,35 2,0 - 36-38 

Super duplex  

S32520 0,03 24,0-26,0 5,5-8,0 3,0-4,0 0,20-0,35 1,5 0,5-2,0 40-43 

S32750 0,03 24,0-26,0 6,0-8,0 3,0-5,0 0,24-0,32 1,2 0,5 40-43 

S32906 0,03 28,0-30,0 5,8-7,5 1,5-2,6 0,30-0,40 0,8-1,5 0,8 41-43 

Hiper duplex  

S32707 0,03 26,0-29,0 5,5-9,5 4,0-5,0 0,3-0,5 1,5 1,0 49-50 

S33207 0,03 29,0-33,0 6,0-9,0 3,0-5,0 0,4-0,3 1,5 1,0 52-53 

 

 

3.3 CORROSÃO 

 

 

Uma forma de definir o fenômeno de corrosão é a deterioração de um material, 

normalmente metálico por ação química ou eletroquímica, tendo ou não aplicação de um 

esforço mecânico. Os aços inoxidáveis possuem uma resistência elevada a corrosão, no 

entanto, não são imunes a ela. É importante ter conhecimento do tipo de meio e condições que 

o aço será submetido a fim de escolher o aço mais apropriado. Ao tratar especificamente dos 

AID e AISD, esses aços geralmente possuem mais elementos de liga e teores mais altos 

podendo assim ocorrer mais precipitados intermetálicos que comprometem a microestrutura 

deles.  

 

3.3.1 Corrosão em Aços Inoxidáveis 

 

 

Existem diversos tipos de corrosão como: a uniforme, se estende por toda a 

superfície, ocorre a perda de massa de maneira uniforme; a alveolar, onde a corrosão produz 

sulcos similares a alvéolos, tendo diâmetro maior que a profundidade; a por pites, onde há a 
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formação de cavidades, sendo a profundidade é maior que o diâmetro e a intergranular, a 

corrosão ocorre entre os grãos do metal. 

Também se pode separá-las em Generalizada e Localizada para focar e detalhar os 

tipos mais comuns aos quais os aços duplex e superduplex mais são susceptíveis:  

- Generalizada: possuem uma boa resistência a H2SO4 em determinadas faixas de 

concentração, podendo melhorar se tiverem cobre na composição, visto que ele pode atuar 

como elemento ativo na liga, reduzindo o ácido. Já em um meio contendo HCl, que por 

característica é redutor, estes aços são mais resistentes que os austeníticos e adições de cobre 

e tungstênio ainda melhoram a resistência, entretanto este ácido não pode estar em 

concentrações muito elevadas como no caso do ácido sulfúrico. Quanto a um ácido 

fortemente oxidante como o HNO3 o molibdênio faz com que os aços contendo teores 

convencionais deste elemento possam atuar somente a concentrações de no máximo 2%, 

algumas ligas possuem teores baixos de Mo e assim são tolerantes em concentrações bem 

mais elevadas. Em meio básico, como os que contém NaOH na indústria celulósica, estes aços 

têm resistência maior que os austeníticos padrão, em termos gerais podem resistir a uma 

concentração de até 30% (PARDAL et al., 2013). 

- Localizada: Pode-se destacar aqui a já mencionada corrosão por pites, esta surge 

em pontos específicos do material e se inicia quando o filme passivador destes aços tem um 

ponto de fragilidade, o pH no interior do pite tem uma queda e se torna uma área que não 

tende a tornar ao estado de passivação. A resistência a corrosão por pites pode ser comparada 

de maneira qualitativa a partir da equação (SENATORE; FINZETTO; PEREA, 2007): 

PRE = %Cr + 3,3·(%Mo) + 16·(%N)  (1) 

Conforme indica a equação a resistência cresce na medida em que se aumentam os 

elementos de liga presentes na equação, conforme visto anteriormente na Tabela 1, os super 

duplex e hiper duplex tem os maiores teores destes elementos, portanto os maiores índices, 

mas os aços auteníticos de alta liga podem se comparar aos AID. Alguns AISD possuem a 

adição de Tungstênio e em alguns casos convém modificar a equação () para incluir este 

elemento: 

PRE = %Cr + 3,3·(%Mo + 0,5·%W) + 16·(%N)  (2) 

Vale ressaltar que devido a sua estrutura bifásica os aços duplex pode-se avaliar os 

índices de ambas as fases, uma vez que possuem composição diferente. Portanto para se ter 

uma resistência a composição das duas fases deve conter os elementos nos teores apropriados, 
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ou seja, deve-se atentar durante a fabricação a temperatura de solubilização empregada para 

promover uma boa partição (PARDAL et al., 2013). 

Existem outros tipos de corrosão localizada como a por frestas, sob tensão e a 

intergranular, esta será abordada a seguir por estar relacionada com o fenômeno de 

sensitização que é o foco deste trabalho. 

 

3.3.2 Fases deletérias 

 

 

A precipitação de fases deletérias é um problema que ocorre em todos os aços 

inoxidáveis e pode se dar na forma de carbonetos, nitretos e fases sigma, chi, laves, etc. É 

dependente da temperatura da qual o aço foi submetido e do tempo em que permaneceu nesta 

temperatura. Uma forma simples de se avaliar essas transformações é com o auxilio do 

Diagrama TTT (temperatura, tempo, transformação), (Figura 2). Essas fases prejudicam as 

propriedades mecânicas e resistência a corrosão destes aços, pois ao precipitarem removem 

cromo da matriz principal deixando a região adjacente empobrecida deste elemento e a 

alteração da microestrutura afeta a dureza e ductibilidade (PARDAL, 2009). À essa depleção 

de cromo ocorrida da precipitação de fases deletérias é dado o nome de sensitização. 

 

 
Figura 2: Diagrama TTT esquemático com as possíveis fases para AID (LONDOÑO, 2001) 

 

Como pode ser visto na Figura 2 existem diversas fases que podem precipitar, 

existindo fases exclusivas para certas faixas de temperatura, no entanto algumas só se tornam 

significativas se o aço possuir certos elementos de liga ou em teores específicos. As principais 

fases deletérias dentro do escopo deste trabalho serão apresentadas a seguir. 
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3.3.2.1 Carbonetos de Cromo 

 

 

Os principais carbonetos que precipitam são M7C3 e M23C6, o primeiro tem sua 

ocorrencia numa faixa de 950 a 1050°C após cerca de 10 minutos, portanto pode-se evitálo 

por meio de um resfriamento eficiente. Já o segundo precipita em temperaturas entre 650 a 

950°C, entretanto em AID e AISD contento carbono num teor próximo ou superior a 0,03% a 

preciptação ocorre em menos de um minuto.  

 

Figura 3: Carboneto de cromo precipitado e empobrecimento de cromo (PARDAL et al., 2009) 

 

A formação deste carboneto, de modo geral, ocorre no contorno de um grão de 

austenita com o grão de ferrita, conforme a Figura 3, este com teores elevados de cromo e 

aquele com teores elevados de carbono. A zona pobre em cromo (zona sensitizada) não forma 

a camada passivadora sendo, portanto, uma região suscetível a corrosão.  

 

3.3.2.2 Nitreto de cromo (Cr2N) 

 

 

O nitrogênio pode ser adicionado nos aços duplex para estabilizar austenita 

diminuindo a quantidade de níquel utilizada sem perdas grandes das propriedades do aço, 

entrando um teor elevado deste elemento gera a precipitação de Cr2N juntamente com a 

austenita secundária (γ2), vide Figura 4. Similar aos carbonetos o precipitado surge no 

contorno dos grãos e crescem na direção da ferrita, pois a solubilidade do nitrogênio nesta 

fase é menor. Em tempos longos de tratamento térmico os nitretos são dissolvidos na 

austenita, processo favorecido na austenita secundária, pobre em cromo, a presença da 
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austenita secundária causa diminuição da resistência da camada passiva (RAMIREZ, 

LIPPOLD e BRANDI, 2003). 

 
Figura 4: Esquema de crescimento do nitreto de cromo (adaptado de RAMIREZ, LIPPOLD e 

BRANDI, 2003) 

 

3.3.2.3 Fase sigma (σ) 

 

 

Esta fase é provavelmente a fase mais estudada, sendo rica em cromo e molibdênio e 

ocorre entre 600 e 1000°C, podendo variar com a composição do aço. Já foi observado que a 

sua presença altera as principais características mecânicas da liga, sendo observado um 

decréscimo na resistência da liga a fraturas, uma vez que se trata de uma fase com alta dureza 

e alta fragilidade. Além disso, provoca a diminuição da resistência à corrosão da liga devido 

ao empobrecimento em cromo e molibdênio das regiões ao seu redor. Desta forma a fase 

sigma se torna duplamente prejudicial à liga, a sua presença diminui tanto a resistência à 

corrosão como a resistência mecânica.  

 

    

Tempo  

Figura 5: Formação esquemática da fase sigma (adaptado de HSIEH; WU, 2009) 

 

Na Figura 5, as partes em cinza representam austenita, em branco a ferrita, em preto 

a sigma e branco ao lado do preto a austenita secundária. Os precipitados da fase sigma, assim 

como os carbonetos, surgem no contorno dos grãos, no entanto crescem na direção dos grãos 

de ferrita sendo oriundos, geralmente, de uma decomposição eutectóide da ferrita em fase 
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sigma e austenita secundária. Esta última é formada devido ao níquel que durante a 

precipitação da fase sigma pode ser rejeitado para o espaço adjacente aos precipitados 

(PARDAL, 2009). 

 

3.3.3 Falhas por sensitização 

 

 

Estes processos vêm sendo continuamente estudado como nos processos de 

soldagem, a influência do tempo e temperatura de tratamento térmico, diferentes formas de 

análise. Ao analisar uma falha de um reator constituído essencialmente do aço UNS S32750 

Linton et al. (2004) verificou a presença de um maior número de pites nas interfaces δ/γ 

causados por sensitazação nas juntas soldadas e ao realizar levantar os valores de CPT (sigla 

em  inglês para temperatura crítica de pite) verificou que os valores de fase sigma precipitada 

estavam dentro dos limites geralmente considerados insignificantes para um AID, a causa da 

falha foi uma combinação de corrosão localizada e sob tensão. Já Tavares et al. (2018) ao 

analisar a falha de um flange de uma tubulação constatou que o mesmo passou por um 

tratamento térmico inadequado e possuía um teor de carbono maior e de nitrogênio menor que 

o aço UNS S32750, o qual deveria compor a peça, devido a isso a resistência a corrosão por 

pite se tornou menor (equações 1 e 2), também foram detectadas inclusões que servem como 

pontos de nucleação de fases deletérias, pois foram notados na região de maior precipitação 

de fase sigma. As falhas apresentadas acima demonstram a importância da análise de 

qualidade dos aços inoxidáveis utilizados nesses equipamentos, as mesmas podem evitar 

acidentes, trocas prematuras de equipamentos, ao se detectar e solucionar a causa do 

problema, reduzindo os gastos desnecessários. 

 

3.4 DETERMINAÇÃO DE FASES DELETÉRIAS E DA SENSITIZAÇÃO 

 

 

Para se determinar as fases deletérias de um aço podem ser realizados diversos 

métodos, como microscopia óptica ou eletrônica e ensaios de microdureza. Possuem algumas 

desvantagens como: MEV é destrutivo por não poder ser realizado em campo; MO pode ser 

feto em campo, mas é custoso e demorado; microdureza não é sensível o suficiente 

(TAVARES et al., 2006); (HASKEL et al., 2015). Já os ensaios eletroquímicos podem 

determinar a sensitização, uma decorrência da precipitação dessas fases, não possuem estas 
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desvantagens. Neste trabalho serão abordados apenas os de microscopia, pois dão um aporte 

conceitual e os eletroquímicos já que estão dentro do escopo deste trabalho. 

 

3.4.1 Metalografia 

 

 

Os aços para serem submetidos a um estudo de sua microestrutura têm que passar 

por algumas preparações prévias. Os aços passam por lixamento com lixas de diferentes 

granulometrias e polimento, seguido de um ataque eletroquímico que atua na revelação 

específica do objeto de interesse. Nos AID normalmente são utilizadas as soluções (ZUCATO 

et al., 2002; PARDAL et al., 2015; HASKEL, 2017): 

- KOH: diferencia a fase sigma das demais, 10-15% em massa num potencial de 2-

3V durante 12-60 segundos;  

- NH4OH: diferencia carbonetos e nitreto das demais, 1,5V durante 15 segundos;  

- Reagente Behara II: colore as fases ferrita e austenita, imersão por 15 segundos. 

 

 
Figura 6: Imagens obtidas por microscopia óptica: a) após ataque por KOH (HASKEL, 2017); b) 

óptica após reagente Behara II (ZUCATO et al., 2002) ; c) após ataque com NH4OH (ZUCATO et al., 

2002) e d) ataque KOH após ensaio de polarização (PARDAL et al., 2015) 

a) b) 

c) d) 
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Na Figura 6a as manchas escuras indicam a fase sigma, já na Figura 6b a parte clara 

indica a presença da austenita e a escura da ferrita, na Figura 6c as manchas brancas são 

precipitados de carbonetos e nitretos de cromo e na Figura 6d a fase sigma é apresentada em 

estruturas coral like, como as destacadas na área circulada. A partir das imagens capturadas 

por uma câmera acoplada em um microscópio óptico e com auxílio de algum software de 

imagens calcula-se a porcentagem da fase precipitada ou a porcentagem de ferrita e austenita 

no caso do uso do reagente Behara II. 

 

3.4.2 Ensaios eletroquímicos 

 

 

Existe necessidade de se avaliar o estado de um aço, quer para saber se o aço passa 

no controle de qualidade do fabricante, quer para saber se uma solda não promoveu 

precipitação de fases deletérias. Então são procurados ensaios não destrutivos, eficazes, 

rápidos e possíveis de se realizar em campo para evitar atrasos no início de uma operação 

industrial ou paralisação da produção, deste modo os ensaios eletroquímicos possuem 

algumas vantagens, pois são de fácil realização, necessitam menor preparo prévio da 

superfície da amostra, são mais sensíveis e principalmente maior rapidez no resultado, 

representando uma ótima escolha para as análises em campo (LEIVA-GARCÍA; MUÑOZ-

PORTERO; GARCÍA-ANTÓN, 2011). 

 

3.4.2.1 Polarização Eletroquímica de Reativação Cíclica 

 

 

A PERC é conhecida pela sigla em inglês DL-EPR (Double loop electrochemical 

potentiokinetic reactivation), esta técnica é amplamente utilizada, pois apresenta uma forma 

mais simples de se determinar o grau de sensitização do aço testado comparado com a técnica 

SL-EPR (Single loop electrochemical potentiokinetic reactivation), porque não há a 

necessidade de um maior polimento da amostra e de se utilizar a carga normatizada. Com a 

técnica DL-EPR com uma simples razão é obtido o resultado desejado, por isso qualquer 

possível erro no polimento seria cancelado ao se realizar a divisão (WOLYNEC, 2003). 

O ensaio inicia com a determinação do OCP (open circuit potential) em seguida o 

potencial é varrido a partir do OCP na direção anódica até um potencial em que o material se 
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encontra passivado. A curva gerada nesse processo é chamada de curva de ativação. Em 

seguida o potencial e varrido no sentido catódico até o potencial inicial. A curva gerada nesse 

processo é chamada de curva de reativação. Dessa forma o grau de sensitização seria obtido 

pela razão das densidades de corrente dos picos de reativação (ir) e ativação (ia) ou pela razão 

das áreas destas mesmas curvas (Ar/Aa). 

Na Figura 7 são mostradas: a curva de ativação no sentido crescente do potencial e a 

curva de reativação no sentido decrescente. Pode-se notar que um aço sensitizado (Figura 7b) 

possui uma curva de reativação mais pronunciada e esta aumenta proporcionalmente com o 

aumento de precipitados intermetálicos. 

 

 

Figura 7: Ensaio DL-EPR: a) amostra não sensitizada e b) amostra sensitizada (adaptado de 

BARRETO et al., 2014) 

 

Estes ensaios usam para aços austeníticos uma solução de H2SO4 para fornecer um 

meio ácido e KSCN para atuar como despassivador (WOLYNEC, 2013) entretanto ao se 

adaptar para aços duplex, mais resistentes, se faz necessário aumentar a força do 

despassivador então para estes aços utiliza-se também, em geral, NaCl ou HCl para fornecer 

íons cloreto para atuar como despassivador, além disso o ácido clorídrico ainda fornece o 

meio ácido. Os componentes da solução eletrolítica mais comumente utilizados podem ser 

visualizados na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Tabela 2: Parâmetros utilizados em DL-EPR para determinar grau de sensitização 

Aço H2SO4 

(Mol·L-1) 

KSCN 

(Mol·L-1) 

NaCl 

(Mol·L-1) 

HCl 

(Mol·L-1) 

Vel. 

(mV·s-1) 

Tempo OCP 

(min) 

Referência 

UNS 

S32750 

2 - - 1,5 1,5 5 HONG et al. 

(2012) 

UNS 

S32205 

2 0,01 0,5 - 1,0 Não 

especificado 

WASSERMA

N et al. (2013) 

UNS 

S32750 

2 0,01 0,5 - 1,0 30 PARDAL et 

al. (2015) 

UNS 

S32101 

0,5 0,01 - - 1,67 10 SILVA et al. 

(2016) 

UNS 

S31653 

1,2 0,05 0,8 - 0,67 10 ZHANG et al. 

(2016) 

 

Hong et al. (2012) e Zhang et al. (2016) otimizaram os parâmetros de análise para os 

aços estudados e na Tabela 2 foram colocados somente os valores obtidos da otimização 

realizada. As velocidades de varredura são baixas, isso significa um tempo maior de análise e 

por serem geradas duas curvas esse tempo é dobrado, os ensaios começam e terminam no 

potencial de OCP (open circuit potential) que demora alguns minutos para ser alcançado, 

além disso ainda não há uma solução ideal para diferentes designações de aços inoxidáveis e 

não há detecção em níveis baixos de sensitização nos quais o aço já se encontra fragilizado e 

essas são as principais limitações da técnica DL-EPR. 

 

3.4.2.2 Voltametria Linear em meio básico 

 

 

Recebe esse nome, pois o potencial varia linearmente com o tempo e consiste na 

captação da corrente a cada potencial percorrido, obtendo se assim um voltamograma que 

normalmente é de densidade de corrente (corrente medida divida pela área do eletrodo) pelo 

potencial e o quanto tempo é passado em um mesmo potencial estabelece a velocidade de 

varredura do ensaio (PACHECO et al., 2013).  

No contexto da aplicação da técnica em aços, ela é utilizada a fim de gerar curvas de 

polarização anódicas para obter relações da fase sigma a partir da integral de meio pico para 

se obter o parâmetro densidade carga, ZEMPULSKI (2011) em sua dissertação de mestrado 

utilizou uma célula que expôs uma área de 0,033 cm² de um aço SAF 2205 com uma solução 
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de 5% de KOH como eletrólito e uma velocidade de varredura de 5mV·s-1 comparando com 

diferentes ensaios mecânicos, concluindo que a voltametria linear foi mais sensível. O caráter 

quantitativo dá técnica foi analisado por HASKEL et al. (2015) e HASKEL (2017) em sua 

tese de doutorado utilizou uma celular cuja abertura possuía 0,0054cm² para estudar esta 

técnica no aço UNS S31803, ele investigou, entre outros parâmetros, a influência da 

velocidade de varredura (de 10 a 1mV·s-1) e da concentração de KOH (de 0,3 a 3mol·L-1) na 

sensibilidade da técnica de detectar fase sigma e comparou com resultados obtidos por 

metalografia, chegando a valores de 0,2% em área superficial. 

O uso de KOH na voltametria linear se dá por este ser um eletrólito que já é 

amplamente conhecido por ser um revelador seletivo para a fase sigma (rica em cromo e 

molibdênio) que é uma das mais importantes porque sua presença resume bem o estado de 

fragilidade do aço, este processo de revelação se baseia na dissolução transpassiva do 

precipitado indo a uma espécie solúvel (ZUCATO et al., 2002), (HASKEL, 2017). O 

potencial em que isso ocorre é menor em soluções alcalinas como mostrado nas equações (3) 

e (4) no trabalho de Domínguez-Aguilar e Newman (2006) no qual foi utilizada uma solução 

0,1M de Na2CO3 para detectar diferentes fases deletérias (nitreto, sigma, chi) em amostras de 

um aço UNS S32760. 

2CrO4
2- + 10H+ + 6e ⇄ Cr2O3 + 5H2O 

E0 = 1,311 – 0,0985 pH + 0,0197 log[CrO4
-] (3) 

MoO4
2- + 4H+ + 2e ⇄ MoO2 + 2H2O 

E0 = 0,606 – 0,1182 pH + 0,0295 log[MoO4
-] (4) 

 

Quanto a detecção da fase laves foi realizada em um aço martensítico por WANG et 

al. (2018) que estudou também soluções de KOH (0,086; 0,86; 1,72 e 4,3 mol·L-1) em uma 

velocidade de aproximadamente 0,167 mV·s-1, concluindo que nesta velocidade a solução de 

4,3 mol·L-1 consegue quantificar esta fase deletéria. 

 

3.5 METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA (MSR) 

 

 

A metodologia de superfície de resposta tem se destacado das demais técnicas 

multivariadas de otimização por apresentar alta eficiência, sendo utilizados em diversos 

métodos analíticos. Esta técnica é baseada na geração de modelos matemáticos que 
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normalmente utilizam funções polinomiais lineares ou quadráticas ajustando os resultados a 

fim de descrever o comportamento desses dados e fazer previsões válidas do ponto de vista 

estatístico levando até um valor de resposta otimizado (TEÓFILO; FERREIRA, 2005), 

(NOVAES et al., 2017). 

Os planejamentos experimentais para ajustar funções de segunda ordem mais 

utilizados são os planejamentos: Box-Behnken, Composto Central e Doehlert. Escolhidas, 

após ensaios preliminares, as variáveis mais importantes, número delas e os níveis (mínimo 

três) são gerados ensaios que permitirão a realização da otimização. 

Neste trabalho será utilizada o planejamento Doehlert, criado em 1970 por David H. 

Doehlert, foi escolhido por ser prático e eficiente e por necessitar de um número menor de 

ensaios. O número de ensaios é dado por:  

 

N = k2 + k + pc (5) 

 

Onde k é o número de variáveis estudadas e pc o número de repetições realizadas no 

ponto central. No caso de 2 variáveis são gerados 7 ensaios distintos que formam um 

hexágono, já com 3 variáveis são gerados 13 ensaios distintos que formam um cuboctaedro 

(Figura 8), com 4 variáveis seriam 21 ensaios distintos. Acima de 2 variáveis, projeta-se em 

plano as formas espaciais, resultando em projeções com diferentes números de níveis 

dependendo do vértice ou face utilizada como base. 

 

Figura 8: Cuboctaedro e suas diferentes projeções (NOVAES, et al., 2017) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

A escolha pelo KOH foi feita por já possuir resultados publicados (HASKEL et al., 

2015); (WANG et al., 2018), já o NH4OH não foi encontrado algum estudo ainda, no entanto 

este é um revelador seletivo para carbonetos e nitretos de cromo (ZUCATO et al., 2002), 

precipitados que não foram interesse dos trabalhos anteriormente citados. Ao avaliar os 

diferentes resultados de cada eletrólito, surgiu a ideia de estudar o efeito de suas 

concentrações relativas, conforme a Tabela 3.  

 

Tabela 3: Concentração dos eletrólitos usados 

Eletrólito NH4OH (mol·L-1) KOH (mol·L-1) 

1 2,0 0 

2 1,5 0,5 

3 1,0 1,0 

4 0,5 1,5 

5 0 2,0 

 

 

Combinar esses 2 eletrólitos pode gerar melhores resultados na detecção de fases 

deletérias, visto que pode acabar por gerar dados sobre diferentes precipitados, no entanto 

outros parâmetros de análise têm que ser otimizados também. Todos os parâmetros escolhidos 

podem ser vistos na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Parâmetros estudados 

Eletrólito Ei (V) Velocidade de 

Varredura (mV·s-1) 

1 -1,500 1 

2 -1,200 3 

3 -0,900 5 

4 -0,600  

5 -0,300  
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Com o auxílio do programa Statistica, foram gerados os 13 ensaios distintos e mais 1 

que é a repetição no ponto central. 

 

Figura 9: Cubooctaedro característico para 3 variáveis com 3, 5 e 5 níveis (adaptado de ENIGMATIC CODE) 

 

 
Figura 10: Projeção do cubooctaedro no plano (fonte: Autor, 2018) 

 

Na Figura 9 é apresentada a posição espacial adotada pelo cubooctaedro para três 

variáveis e com os níveis escolhidos que gera a projeção apresentada na Figura 10, podendo-

se observar os diferentes níveis. Na Tabela 5 pode-se ver todos os ensaios e seus respectivos 

parâmetros de análise e em parênteses ao lado do número do ensaio a letra que indica o ponto 

ao qual o ensaio está relacionado no cubooctaedro das Figuras 9 e 10. 

M 
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Tabela 5: Planejamento experimental 

Ensaio Eletrólito Ei (V) 
Vel. 

(mV·s-1) 

1 (D) 4 -1,200 5 

2 (L) 4 -1,200 1 

3 (B) 4 -0,600 5 

4 (J) 4 -0,600 1 

5 (A) 2 -0,600 5 

6 (I) 2 -0,600 1 

7 (C) 2 -1,200 5 

8 (K) 2 -1,200 1 

9 (H) 3 -1,500 3 

10 (G) 5 -0,900 3 

11 (E) 3 -0,300 3 

12 (F) 1 -0,900 3 

13 (M) 3 -0,900 3 

14 (M) 3 -0,900 3 

 

4.2 MATERIAL 

 

 

Para esse estudo foi utilizado o aço inoxidável de designação UNS S32750, um 

AISD, cuja composição é apresentada na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Composição percentual do aço utilizado, balanço com Ferro (adaptado de PARDAL et al., 

2015) 

Elemento Porcentagem Elemento Porcentagem 

Cromo 24,80 Cobre 0,10 

Níquel 6,75 Tungstênio 0,04 

Molibdênio 3,79 Carbono 0,019 

Manganês  0,78 Fósforo 0,026 

Silício 0,54 Enxofre 0,001 

Nitrogênio 0,27   

 

Esse aço foi tratado termicamente resultando em quatro amostras com estágios de 

sensitização diferentes, as amostras seus respectivos tratamentos térmicos, porcentagem de 

fases deletérias e grau de sensitização elencados na Tabela 7. As amostras já tratadas foram 
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cedidas para trabalhos como este pelos autores do artigo de PARDAL et al. (2015) e se 

referem ao aço chamado SD-B deste mesmo artigo no qual avaliou-se a sensitização do aço 

UNS 32750 e a influência desta na resistência a corrosão pela técnica PERC em amostras de 

dois tamanhos de grão distintos em diversas temperaturas e tempos de tratamento fazendo uso 

de uma solução de 2M H2SO4, 0,01M KSCN e 0,5M NaCl a temperatura ambiente e a 40°C. 

 

Tabela 7: Tratamentos térmicos, porcentagem de fases deletérias precipitadas e graus de sensitização das 

amostras (adaptado de PARDAL et al., 2015) 

Amostras Temperatura 

(°C) 

Tempo 

(minutos) 

 Fases deletérias 

(%) 

Grau de sensitização 

(Ar/Aa) 

1 850 15 3,47 0,000 

2 800 60 7,75 0,136 

3 850 45 16,59 0,249 

4 900 45 33,82 0,279 

 

Na Figura 11 e com a Tabela 7 pode-se observar que a precipitação de fases neste 

aço é bastante rápida na faixa de temperatura estudada, além disso há a existência de diversas 

fases, não só a sigma. 

 

 
Figura 11: Gráfico TTT para o aço UNS S32750 (NILSSON, 1992) 

 

4.3 PREPARAÇÃO MELTALOGRÁFICA 

 

Todas as amostras se encontravam embutidas em resina epóxi ligadas a um fio de 

trabalho sendo essa a forma dos eletrodos de trabalho. 

As amostras foram lixadas com auxílio da lixadeira e politriz modelo PFL da Fortel, 

utilizando lixas de granulometria 220, 600, 800 e 1200 Mesh. Essas lixas têm como objetivo a 
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remoção do filme passivador, polir a superfície do aço minimizando o tamanho das ranhuras 

para que não haja vazamento pelas mesmas e tornado a superfície o mais uniforme possível 

com um plano.  

Após esse processo os eletrodos passam por um banho ultrassônico durante 5 

minutos a fim de que sejam removidas quaisquer impurezas que por ventura permaneceram na 

superfície das amostras. Foi utilizada a Ultrassonic Cleaner modelo 2840D. 

 

4.4 ENSAIO ELETROQUÍMICO 

 

 

A delimitação da área de ensaio é feita com um disco de borracha com um furo o 

qual é colocado sobre o eletrodo de trabalho, conforme a Figura 12.  

 

 
Figura 12: Eletrodo de trabalho com disco (fonte: Autor, 2018) 

 

Já a Figura 13 mostra diferentes visões da célula que é constituída de uma luva de 

PVC ligada a um plug roscável com um furo. Ambos os furos possuem uma área de 0,250 

cm2. Dois parafusos na lateral servem para prender a amostra na célula com o auxílio de 

elásticos. 

 

 
Figura 13: Célula de PVC: a) visão oblíqua; b) visão lateral (fonte: Autor, 2018) 
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O potensiostato utilizado foi o IVIUMnSTAT multicanal e nele foram realizados os 

14 ensaios de voltametria linear do planejamento experimental. Para o preparo das soluções 

foram utilizados reagentes padrão analítico e água deionizada e em seguida avolumadas em 

balões volumétricos. 

Um eletrodo de referência Ag/AgCl (KCl 3M) foi utilizado e como contra eletrodo, 

uma haste de platina. A Figura 14 mostra como fica a célula montada e ligada aos fios do 

potensiostato e a disposição dos eletrodos, as garras ficam fixas nessas posições de modo que 

distância entre os eletrodos seja igual em todos os ensaios. 

 
Figura 14: Disposição dos eletrodos durante os ensaios (fonte: Autor, 2018) 

 

O ensaio inicia com um pré-tratamento no potencial inicial durante 60 segundos 

seguido da varredura com um step de 10mV e é encerrada quando a corrente alcança 1mA. 

Todos os ensaios foram realizados em duplicata utilizando-se duas áreas distintas de cada 

amostra, no entanto entre as duplicatas o eletrodo de trabalho é removido, rinsado com água 

deionizada e se aguarda a secagem. Durante esse tempo de secagem é feito o ensaio em outra 

amostra. 

 

4.5 TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

Cada ensaio foi realizado com todas as amostras resultando em diversos 

voltamogramas. Tomou-se a altura do primeiro pico (Figura 15), fez-se a média das replicatas 

Eletrodo de 

referência 

Contra eletrodo 

Eletrodo de 

trabalho 
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e gerou-se gráficos da Densidade de corrente (altura do pico) contra a porcentagem de fases 

deletérias das amostras (obtidas por microscopia óptica por PARDAL et al. (2015) após 

ataque eletrolítico com uma solução de 15% de KOH a 3V durante 12 segundos) e a partir de 

regressão linear obteve-se coeficientes de correlação linear (R²) e esse seria o parâmetro de 

resposta da matriz Doehlert, sendo assim os parâmetros da Tabela 4 foram otimizados para os 

valores que forneceriam o maior valor de R². 
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Figura 15: Exemplo de voltamograma (fonte: Autor, 2018) 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A seguir serão apresentados os resultados e discussões. 

 

5.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Os aços sensitizados em sua maioria apresentaram dois picos, somente alguns 

ensaios os aços menos sensitizados não ocorreu a separação destes picos, sobretudo em meios 

menos básicos ou em certas velocidades. O efeito do pH e velocidade será abordado mais 

adiante. A posição do primeiro pico pode ser estimada a partir da posição deste pico nos aços 

mais sensitizados dentro de um mesmo ensaio, entretanto isso aumenta a incerteza da altura 

comprometendo a linearidade. Outro fato a ser ressaltado é que a densidade de corrente do 

pico estudado recebe uma contribuição do outro pico e a otimização foi realizada desse modo, 

Pico 1 Pico 2 
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pois simplifica a análise dos dados sem a necessidade de realizar uma deconvolução, isso é 

importante para facilitar uma eventual análise in situ. A Figura 16 ilustra bem o aumento da 

densidade de corrente do primeiro pico conforme o aumento da porcentagem de fases 

deletérias. 

 

Figura 16: Voltamogramas sobrepostos do ensaio 10 

 

O potencial é o obtido com o eletrodo Ag/AgCl usado. Já na Figura 17 pode-se ver a 

regressão linear com as alturas médias do primeiro pico para as amostras do ensaio 10.  

 

 
Figura 17: Regressão linear para o ensaio 10  

 

Na Tabela 8 foram listados todos os valores de R² obtidos e também se houve 

separação entre os dois picos. 
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Tabela 8: Valores dos coeficientes de linearidade 

Ensaio 
R2 Separação 

Ensaio 
R2 Separação 

1 
0,9106 Todos 

8 0,4958 
Maioria 

2 0,8785 
Maioria 

9 0,8115 
Maioria 

3 0,8270 Todos 10 0,9933 Todos 

4 0,9279 
Todos 

11 0,9816 
Todos 

5 0,5788 Maioria 12 0,0734 Nenhum 

6 0,5709 
Maioria 

13 0,8374 
Todos 

7 0,9637 Todos 14 0,8714 Todos 

 

Em alguns raros casos ocorreu que entre as duplicatas houve um deslocamento do 

potencial de pico entre 0,02 e 0,06V de diferença as repetições e ou entra as diferentes 

amostras dentro de um mesmo ensaio, esse erro ocorreu em sua maioria no ensaio 11, como 

foram casos pontuais isso pode não configurar uma falha de reprodutibilidade dos ensaios.  

 

5.2 EFEITO DO PH 

 

 

Dentro do escopo deste trabalho a maior variação de pH ocorre entre os eletrólitos 1 

e 2, dentro do planejamento pôde-se separar 3 ensaios que variam o eletrólito mantendo o 

restante dos parâmetros constante para visualizar esse efeito. 
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Figura 18: Voltamogramas dos ensaios 10, 12 e 13 sobrepostos para a amostra 3 

O aumento do pH segue a ordem: ensaio 12, 13 e 10  (eletrólitos 1, 3 e 5) e como 

visto na Figura 18 há o deslocamento do pico para regiões menos positivas isso se deve a 

influência do pH no potencial de redução das fases presentes, enquanto que a solução 1 

contendo 2M de NH4OH só há um pico de corrente, as outras 2 apresentam dois picos 

distinguíveis. 

 

Tabela 9: Eletrólito e pH correspondente 

Eletrólito pH 

1 11,78 

2 13,66 

3 13,93 

4 14,08 

5 14,18 

 

Retomando as equações (3) e (4), tem-se a explicação do deslocamento da corrente 

de pico causado pela contribuição do pH do potencial da reação de dissolução transpassiva. Já 

a existência de 1 pico para o ensaio 12 pode ser atribuída a um pico muito pequeno e que, 

portanto, foi encoberto pelo maior ou que somente uma fase é detectada ao se usar essas 

condições do ensaio. 

 

5.3 EFEITO DA VELOCIDADE DE VARREDURA 

 

 

Em linhas gerais o aumento da velocidade de varredura aumenta o valor da 

densidade de corrente dos picos, conforme as Figuras 19 e 20. Em ambas as Figuras os dois 

ensaios da Figura  possuem os mesmos parâmetros, salvo a velocidade que nos ensaios 3 e 5 é 

5 vezes maior, em reações reversíveis a corrente de pico varia diretamente com a raiz 

quadrada da velocidade de varredura e isso acontece quando a velocidade de transferência de 

carga é rápida, o que pode confirmar esse aumento de corrente (PACHECO et al., 2013).  
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Figura 19: Voltamogramas dos ensaios 3 e 4 sobrepostos para a amostra 1 
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Figura 20: Voltamogramas dos ensaios 5 e 6 sobrepostos para a amostra 4 

 

Outra observação que pode ser feita é quem em ambos os casos há um leve 

deslocamento do potencial do pico sendo as velocidades mais lentas as que possuem potencial 

menor, uma explicação seria que numa velocidade mais baixa a reação pode ocorrer em maior 

grau em potenciais menores devido ao tempo passado em cada valor de potencial. 
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5.4. SUPERFÍCIE DE RESPOSTA 

 

 

Com auxílio do programa Statistica 10 foram obtidas as superfícies de resposta do 

planejamento Doehlert. 

 

Figura 21: Superfície velocidade x potencial x R² 

 

Primeiramente pode-se observar na Figura 21 que pelo fato do software não 

interpretar a resposta R² como sendo limitada ao valor máximo de 1, alguns trechos 

ultrapassam esse valor, portanto deve-se analisar como valores otimizados a parte laranja até a 

vermelho escura, ou seja, a faixa de 3,5 a 5,5 mV·s-1 quando o potencial inicial vai -1,6 a -0,9 

V e a faixa de 0,5 a 3 mV·s-1 quando o potencial inicial vai de -0,5 a -0,2 V. Vale ressaltar que 

a parte em laranja envolve valores de R² entre 1,00 e 0,900, sendo assim nem toda essa faixa 

pode ser considerada com uma linearidade adequada. Como esses dois parâmetros governam 

a duração do ensaio pode-se concluir que existe uma duração ótima de ensaio. 
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Figura 22: Superfície eletrólito x velocidade x R² 

 

Já nesta superfície (Figura 22) só uma parte da superfície em vermelho escuro 

pode ser considerada, sendo limitado a uma faixa estreita que percorre toda a extensão do eixo 

de velocidade começando em velocidade baixas em um eletrólito de valor 5,5 a 5,0 e nas 

maiores velocidades um valor de 4,0 e 3,5. Pode-se concluir que o parâmetro velocidade de 

varredura não teve muita influência no resultado e ainda que as soluções com mais KOH e pH 

próximo a 14 apresentaram valores maiores de R². 

 
Figura 23: Superfície eletrólito x potencial x R² 

 

Na terceira superfície gerada (Figura 23) há semelhança com a primeira com valores 

acima de 1 e com a segunda, pois há uma faixa estreita. Considerando somente a região com o 

vermelho mais escuro, a faixa em potenciais mais negativos se encontra entre eletrólitos 3 e 5 
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indo em potenciais inicias menos negativos entre 3 e 5,5. O software indica uma tendência 

para os potenciais menos negativos, mas em geral pode-se concluir que esse potencial não 

causou tanta influência na análise e que o eletrólito ideal possui maior teor de KOH e pH 

próximos a 14. 

Todas essas atestações se confirmam ao olhar o gráfico de Pareto fornecido pelo 

software, indicando as variáveis mais relevantes. 

 

 
Figura 24: Gráfico de Pareto 

 

No gráfico (Figura 24) a variável Potencial é chamada de 1, a Velocidade de 2 e 

Eletrólito de 3, L indica linear e Q quadrático e a linha vermelha indica que as variáveis que a 

ultrapassam são consideradas mais relevantes. Sendo assim a variável mais relevante é o 

Eletrólito, e mais abaixo observa-se “1Lby2L” que indica a combinação Potencial inicial com 

Velocidade de varredura que se encontra antes da linha vermelha e possui relevância superior 

às variáveis isoladas, remetendo o tempo de análise como anteriormente citado. Já era 

esperado que a influência do potencial inicial fosse baixa visto que na teoria os 

voltamogramas tendem a se sobrepor em um mesmo potencial, no entanto pensava-se que a 

velocidade de varredura teria um grande efeito no resultado por melhorar a resolução dos 

picos de corrente. 

Pode-se dizer que apesar do programa fornecer um valor ótimo para cada variável 

como pode ser visto na Tabela 10, esses valores são passíveis de leves modificações, no 

entanto isso só poderá ser comprovado ao testar esses parâmetros. 
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Tabela 10: Valores mínimos, críticos e máximos 

Parâmetro Mínimo Crítico Máximo 

Potencial inicial -1,50000 -0,978948 -0,300000 

Velocidade 1,00000 3,664518 5,000000 

Eletrólito 1,00000 3,882923 5,000000 

  NH4OH 0,56 M  

  KOH 1,44 M  

 

O valor do potencial inicial fornecido pelo programa se encontra abaixo do 

usualmente encontrado para ensaios eletroquímicos em aços inoxidáveis, no entanto a 

velocidade de varredura se mostra superior a normalmente utilizada. Já o eletrólito se 

aproxima bastante da composição do eletrólito 4, tendo valor de pH muito similar. 

 

5.5 ENSAIO PARÂMETROS ÓTIMOS 

 

 

Foi realizado um ensaio, em duplicata, com a solução sugerida pelo programa, bem 

como com os parâmetros de análise aproximados para 2 casas decimais, os voltamogramas 

foram sobrepostos e podem ser vistos na Figura 25. 
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Figura 25: Voltamogramas sobrepostos do ensaio com parâmetros críticos 
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A partir das alturas médias e com as respectivas porcentagens de fases deletérias para 

cada amostra foi possível estabelecer a correlação linear (Figura 26). 

 

 
Figura 26: Regressão linear do ensaio com parâmetros críticos 

 

Com uma solução menos básica e em menos tempo de análise este ensaio se mostrou 

similar ao resultado do ensaio 10 (em termos de valor de R²), podendo indicar que há uma 

flexibilidade nos valores dos parâmetros, ou ainda que novas otimizações podem ser feitas 

restringindo mais a faixa de valores analisada ou a escolha de parâmetros. A capacidade dos 

parâmetros ótimos obtidos serem flexíveis era esperada devido as regiões formadas nas curvas 

de superfície de respostas comentadas anteriormente no tópico 5.4. 

Vale destacar que o ensaio tem duração aproximada de 480 segundos ou 6 minutos, 

sendo bem rápido comparado com os ensaios de DL-EPR indicados na Tabela 2. 

Para entender que reação pode estar envolvida, recorre-se a um diagrama de 

Pourbaix (Figura 27) que indica qual a espécie estável no potencial e pH, porém primeiro foi 

preciso passar os potenciais obtidos fazendo uso do eletrodo de Ag/AgCl (KCl 3M) para o 

potencial equivalente no eletrodo padrão de hidrogênio. 

 

Eh = EAg/AgCl + 0,209 (6) 

 

Os potenciais médios após esse cálculo foram listados na Tabela 11: 

 

 



45 
 

 

Tabela 11: Potenciais Eh 

Amostra I > 0 1° Pico 2° Pico 

1 -0,031 0,38 0,48 

2 -0,071 0,37 0,49 

3 -0,101 0,39 0,48 

4 -0,106 0,38 0,45 

Média -0,077 0,38 0,48 

 

 
Figura 27: Diagrama Pourbaix para o cromo (ATLAS OF EH-PH DIAGRAMS, 2005) 

 

O pH desta solução é praticamente o mesmo do eletrólito 4. Como se pode observar 

o pico utilizado para a avaliação das fases deletérias (1o pico) se encontra na região em que 

predomina a espécie CrO4
2- seguindo a equação (3), de acordo com o diagrama (Figura 27) o 

CrO4
2- formado advém da dissolução transpassiva do Cr2O3, ao se varrer o potencial no 

sentido anódico. Sabe-se que além do cromo podem haver outros metais precipitados, mas o 

cromo é o principal deles, além desses diagramas serem para o elemento puro, sendo assim 

pode-se haver diferenças com a realidade de um aço com diversos metais.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Pode-se concluir então que o resultado do planejamento experimental foi satisfatório 

por apresentar um baixo tempo de ensaio (6 minutos aproximadamente) comparado com os 

outros trabalhos, tanto em meio ácido (PERC) quanto em meio básico (voltametria linear) e 

sendo capaz de se relacionar linearmente com a porcentagem de fases deletérias precipitadas. 

A solução ideal foi uma mistura de 1,44M de KOH e 0,56M de NH4OH sendo o ensaio 

iniciando em um potencial de -0,98V e com velocidade de varredura de 3,66mV·s-1. A 

capacidade dos parâmetros ótimos obtidos serem flexíveis como no caso do ensaio 10 (2M 

KOH, velocidade de varredura de 3mV·s-1 e potencial inicial em -0,9V) pode ser um 

indicativo que ao tentar estender o estudo de otimização dos parâmetros nos ensaios de 

voltametria linear em meio básico em outros aços possa-se chegar a um resultado bom para 

ambos. 

O planejamento Doehlert se mostrou eficaz para ensaios eletroquímicos, podendo ser 

uma ótima ferramenta para o estudo dos efeitos das variáveis envolvidas na otimização com 

poucos ensaios. A baixa influência do potencial inicial leva a crer que o mesmo poderá não 

ser incluído em planejamento futuros, reduzindo o número de ensaios caso nenhuma outra 

variável seja incluída. 

 

7 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

- Fazer metalografia das amostras, antes e após os ensaios; 

- Fazer ensaios em aços não sensitizados e com outros graus de sensitização para 

determinar os limites da linearidade; 

- Caracterizar cada pico de corrente; 

- Testar os parâmetros ótimos em outros aços AID e AISD; 
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