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Capítulo 2. Experimental. 
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Neste trabalho foram estudados os aços inoxidáveis austeníticos UNS S31254, 

ASTM F138, AISI 316L e ISO 5832-9, cujas composições químicas são mostradas na 

tabela 2.1. Os aços e respectiva composição química foram fornecidos pela indústria 

Villares Metals. 

 
Tabela 2.1 - Teor em percentagem de massa dos vários elementos constituintes dos aços inoxidáveis 

Austeníticos estudados. 

% em massa dos elementos constituintes dos aços inoxídáveis austeníticos  Aços  

Inoxidáveis  Fe Cr Ni Mo Mn Si N C P S Nb 

AISI 316L 68,92 16,60 10,40 2,11 1,40 0,40 0,078 0,025 0,039 0,025 ___ 

ASTM F138 63,86 17,60 14,20 2,08 1,94 0,26 0,021 0,012 0,023 0,002 ___ 

ISO 5832-9 61,81 20,70 9,94 2,50 4,09 0,33 0,320 0,015 0,014 0,05 0,28 

UNS S13254 55,31 19,40 17,70 6,26 0,56 0,52 0,208 0,016 0,018 0,004 ___ 

 

Os reagentes: 

- NaCl, 99,5% Merck; 

-  albumina, 96% sigma -Aldrich (A2153); 

-  albumina, 98% sigma; 

- (NH4 )6Mo7O24.4H2O 99%, Cromalino), 

foram utilizados sem purificação previa, e todas as soluções foram preparadas com água 

bidestilada. 

2.1. Ensaios Eletroquímicos 

Nestes ensaios foi utilizada uma célula eletroquímica de um só compartimento de 

capacidade 100 ml, com capilar de Luggin ligado a um reservatório onde era colocado o 

eletrodo de referência (figura 2.1). 
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Figura 2.1. Esquema ilustrativo da célula eletrolítica empregada neste trabalho. 

Os eletrodos de trabalho consistiram em discos de aço (UNS S31254, ISO 5832-9 

ASTM F138 e AISI 316L) de área geométrica igual a 0,28 cm2  embutidos em teflon 

(PTFE), fixos a uma haste de latão (figura 2.2).  

 

 
Figura 2.2. Vista lateral dos eletrodos de trabalho empregados. 

Como referência foi utilizado um eletrodo de calomelano saturado e, como contra-

eletrodo, uma placa de platina de área geométrica superficial igual a 12 cm2. 

Antes de cada ensaio os eletrodos foram polidos mecanicamente utilizando uma 

politriz (DP 10 da Struers), com lixas comuns de carbeto de silício (SiC) de granas 320, 

400 e 600, lavados com água destilada, álcool e secos com ar quente. 

a) Medidas de potencial de circuito aberto em função do tempo e curvas de 

polarização potenciostática 

Foram utilizadas as técnicas medidas de potencial de circuito aberto em função do 

tempo (potencial monitorado por um multímetro digital de 4 ½ dígitos da Goldstar) e 

curvas de polarização anódica potenciostática (potenciostato PEC–1, fabricado pela 

AARDVARK Instrument Comp, Inc) em meio de NaCl 0,11 mol L-1 (pH = 5,8) sem e 

com albumina 2 mg L-1 (pH = 5,9), 20 mg L-1 (pH = 5,9) e 200 mg L-1 (pH = 6,0) para as 
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quatro ligas estudadas. As concentrações de albumina foram escolhidas tendo em vista os 

trabalhos de Roscoe et al. [45] e também, em virtude da pouca quantidade de BSA 

disponível e impossibilidade de importação devido ao embargo de produtos bovinos na 

alfândega. Foram ainda estudadas as concentrações de BSA de 2.000 mg L-1 (pH = 6,0) 

(ligas 254 e ISO) e 20.000 mg L-1 (pH = 7,0) (aço 254), sendo esta ultima concentração 

próxima à encontrada no plasma sanguíneo.  

A curvas de polarização potenciostática foram traçadas da seguinte forma: os 

eletrodos foram imersos nos meios estudados e foi aguardado o potencial de circuito 

aberto estacionário (Ecorr) (variação de 1 mV por cada 10 minutos nos meios sem 

albumina; em meios contendo albumina assumiu-se que esta condição era atingida ao fim 

de 4 horas de imersão dos eletrodos, tempo em que se admitiu não haver degradação da 

proteína). A cada potencial aplicado foram aguardados três minutos antes de se registrar o 

valor da corrente. 

b) Ensaios cronoamperométricos 

Os ensaios cronoamperométricos foram realizados para os aços UNS S31254  

(NaCl 0,11 mol L-1 sem e com albumina 2 mg L-1, 20 mg L-1, 200 mg L-1 e 2.000 mg L-1) 

e ISO 5832-9 (NaCl 0,11 mol L-1). 

c) Espectroscopia de impedância eletroquímica 

A espectroscopia de impedância eletroquímica foi efetuada nas ligas UNS S31254 

(NaCl 0,11 mol L-1 sem e com várias concentrações de albumina compreendidas entre  

2 mg L-1 e 200 mg L-1 e NaCl 0,11 mol.L-1 + molibdato de amónio 1 x 10-3 mol L-1) e  

ISO 5832-9 (NaCl 0,11 mol L-1 com albumina 200 mg L-1 ). 

Para a liga 254, foram utilizadas duas metodologias diferentes, denominadas neste 

trabalho como “superfícies diferentes” e “mesma superfície”. As duas metodologias são 

descritas a seguir: 

Superfícies diferentes 

• Após aguardo do potencial de circuito aberto estacionário, o novo valor de 

potencial foi aplicado durante 15 minutos antes de se proceder à aplicação 

da perturbação senoidal. Após este primeiro ensaio o eletrodo foi sempre 

mantido na solução e cada potencial dc foi aplicado durante 15 minutos 
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antes da aplicação da perturbação senoidal. A perturbação senoidal foi de 

amplitude máxima 5mV pico a pico e a freqüência foi varrida entre 100 kHz 

e 50 mHz nos meios contendo albumina nas concentrações  

(2, 20 e 200) mg L-1. Estas medidas foram feitas em um potenciostato EG & 

G - PAR 273 A, acoplado a microcomputador AT 386 e impressora HP 

500C. 

Mesma superfície 

• Após aguardo do potencial de circuito aberto estacionário, o valor registrado 

foi aplicado durante 15 minutos antes de se proceder à aplicação da 

perturbação senoidal. Após este ensaio foram adicionadas alíquotas de 

albumina ou de molibdato de amônio de forma a aumentar gradualmente a 

sua concentração no eletrólito mantendo sempre o eletrodo imerso na 

solução. A cada adição de albumina foi aguardado um valor estacionário 

antes de se proceder à aplicação da perturbação senoidal. Nestes ensaios a 

freqüência mais baixa foi de 3 mHz, tendo sido estudados os meios NaCl 

0,11 mol L-1 sem e com albumina (4, 8 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) mg L-1  

e molibdato de amónio 1 x 10-3 mol L-1. O instrumento utilizado foi um 

Potenciostato microautolab3, contendo um detector de resposta em 

freqüência (FRA, “frequency response analysis”) (mesma superfície). 

Nota: os ensaios onde foi utilizada a mesma superfície foram efetuados pelo 

motivo de a liga não apresentar composição rigorosamente igual ao longo do seu volume. 

Quando se faz o lixamento do eletrodo, uma nova superfície fica exposta. A nova 

superfície pode apresentar uma composição média diferente da anterior, uma vez que se 

trata de uma superfície rica em óxidos de diferentes elementos e com rugosidade não 

necessariamente constante (com diferenças na composição química e rugosidade) 

A temperatura dos meios foi mantida constante (36,0 ± 0,5)ºC através de um 

termostato Fisaton, modelo 557. 
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2.2. Ensaios não eletroquímicos 

a) Microscopia eletrônica de varredura (MEV)/ espectroscopia por dispersão de 

energia (EDS) 

Esta técnica foi utilizada para estudar as ligas UNS S31254, ASTM F138 e  

ISO 5832-9. 

Nestes ensaios o tratamento superficial se estendeu até um polimento com pasta de 

diamante (1µm), seguido de lavagem da superfície e limpeza com ultra-som. As amostras 

foram submetidas a um potencial situado 50 mV acima do potencial de elevação da 

corrente (EEC), para garantir superfícies corroídas, durante 30 minutos nos meios 

contendo NaCl 0,11 mol L-1 sem e com albumina 2 mg L-1. Após o ataque eletroquímico 

os eletrodos foram lavados com água bidestilada e acetona e secos com jato de ar quente. 

O aço 254 foi também estudado nos meios contendo albumina (20, 100 e 

20.000) mg L-1. 

As amostras foram analisadas em um microscópio eletrônico de varredura da 

marca Sterioscan 440, Leica acoplado a EDS modelo ISIS de Oxford. 

 

b) Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios – X (XPS) 

Esta técnica foi utilizada para caracterizar a superfície da liga UNS S31254 em três 

condições diferentes: após lixamento, após a imposição de um potencial situado na região 

de passivação (E = 500 mV vs. ECS) durante 20 minutos em meio de NaCl 0,11 mol L-1 e 

após aplicação do potencial E = 1.400 mV vs. ECS (região de transpassivação) durante 20 

minutos, no mesmo meio. 

Previamente a estes ensaios foi feito um tratamento superficial igual ao dos ensaios 

eletroquímicos. Os eletrodos foram lavados com água bidestilada, álcool e secos com jato 

de ar quente. 

As amostras foram analisadas em um espectromicroscópio de superfícies Kratos 

XSAM HS. 
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c) Espectrometria de emissão óptica (EEO) 

Esta técnica foi utilizada para estudar o efeito da BSA (20.000 mg L-1 ) na dissolução 

anódica do aço 254. 

Utilizou-se em todas as etapas do desenvolvimento deste trabalho, água bidestilada e 

fervida no momento da sua utilização. 

As soluções de Cr, Mn, Fe, Ni e Mo para construção da curva de calibração foram 

preparadas a partir de soluções estoque de 1000 mg L-1 (Tritisol Merck). 

A partir de diluições sucessivas das soluções citadas, foram obtidas as soluções usadas 

nas curvas analíticas. As soluções foram preparadas em meio de 0,11 mol L-1 de NaCl. 

O tratamento dado aos eletrodos foi análogo ao efetuado nas medidas eletroquímicas. 

Nestes ensaios foram empregados os meios NaCl 0,11 mol L-1 sem e com albumina 

20.000 mg L-1. Foi aplicado um potencial situado 50 mV acima do potencial de elevação 

da corrente (EE C) durante 30 minutos (E = 1160 mV vs. ECS). Após este procedimento as 

soluções foram recolhidas para análise. 

As soluções foram analisadas em um espectrômetros de emissão óptica com 

Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES) modelos Spectroflame Modula seqüencial 

(radial). 


