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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de metodologia 

analítica versátil e rápida para a determinação de Cr, Mn e Ni em aços 

martensíticos e austeníticos, através do processo de dissolução química 

parcial em sistema de injeção em fluxo acoplado ao Espectrômetro de 

Emissão Ótica acoplado indutivamente (ICP-OES). O procedimento, 

também priorizou menor manipulação de amostra e consumo de 

reagentes. 

A solução extratora, HNO3 e HCI 7,0 mal L-1 e 6,0 mal L-1 

respectivamente 1: 1 v/v foi utilizada para ã dissolução química parcial dos 

aços inoxidáveis. A quantificação dos metais dissolvidos foi feita utilizando

se o método da somatória, que relaciona a concentração de um elemento 

individual com a somatória dos elementos determinados, segundo a 

fórmula: i% = Ci /Ct x 100, onde Ci é a concentração do elemento i e Ct é 

a soma das concentrações de todos elementos determinados. 

Os resultados não apresentaram diferença significativa em um nível 

de confiança de 95% com os valores certificados das amostras de 

referência e com os valores da dissolução total assistida por microondas. 

O procedimento apresentou freqüência analítica de 20 determinações por 

hora. 



ABSTRACT 

The objective of this work was the development of a versatile and fast 

analytical methodology for the determination of Cr, Mn, and Ni in 

martensitic and austenitic steels, through on-line partial chemical 

dissolution using a flow injection system coupled to an ICP-OES. The 

procedure also aimed the smallest sample manipulation and reagents 

consumption. 

The extractor solution, 7.0 mol L-1 HNO3 and 6.0 mol L-1 HCI 1: 1 v/v, 

was used to the on-line partial chemical dissolution of the stainless steels. 

The quantification of the dissolved metais was made using a method, 

that relate the concentration of an individual element with the sum of all 

elements concentrations, applying the formula: i% = Ci /Ct x 100, where Ci 

is the concentration of the element i and Ct is the sum of the concentration 

of all elements determined. 

No significant difference has been present by the results, at a 

confidence level of 95%, with the certified values of the reference materiais 

and with the total dissolution values obtained by microwave - assisted 

sample pretreatment. The procedure presented analytic frequency of 20 

determinations per hour. 
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1. INTRODUÇÃO 

Aço é um dos produtos mais importantes no comércio mundial 

atingindo em 1999 uma produção de 771,0 milhões de toneladas. O Brasil 

ocupa atualmente a oitava posição na produção mundial, a quarta posição 

em exportação e, mantém a hegemonia como o maior produtor de aço da 

América Latina(1)_ No Brasil, a primeira industrialização do metal data de 

1587, por Afonso Sardinha(2
). 

A siderurgia brasileira destaca-se na economia nacional pelo fato do 

aço ser utilizado em várias aplicações, tendo a industria automobilística e a 

construção civil como seus maiores clientes. É a principal matéria prima do 

setor automobilístico, representando de 55%, a 60%, em peso de um 

veículo médio. A Volkswagen por exemplo, chega a comprar 30 mil 

toneladas de aço por mês de três fornecedores diferentes: Usiminas, 

Cosipa e CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). Em cada automóvel 

chega a utilizar aproximadamente 400 K de aço plano e mais 150 K de aço 

não plano em outras peças e componentes(1)_ 

A produção siderúrgica brasileira é dívida em aço bruto, laminados 

planos, longos, semi-acabados, placas, blocos e tarugos, ferro-gusa e 

ferro-esponja(3
). 

As composições das ligas ferrosas são especificadas de acordo com as 

normas da ASTM (American Society for Testing and Materiais), AISI 

(American lron and Steel lnstitute), ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) etc(4
. 

5
)_ 

As siderúrgicas no Brasil estão em um profundo processo de 

modernização buscando excelência de qualidade, conforme os padrões 

internacionais(1
) e, esta busca pela qualidade requer o aprimoramento de 

métodos de análise química. 
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A técnica de Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-OES) é considerada apropriada para este 

tipo de análise, por permitir a detecção dos elementos metálicos em níveis 

de traços, menores e maiores de concentração, com grande precisão e 

rapidez de análise(ª)_ Entretanto ainda não é intensamente utilizada para 

acompanhamento de produção por apresentar baixa freqüencia analítica 

(tempo gasto na preparação das amostras e determinações dos elementos 

de interesse), se comparada à espectrometria ótica por arco ou centelha, 

que é uma das técnicas utilizadas em siderúrgicas. Com esta técnica 

gasta-se de 2,5 a 3 min por análise contados a partir do momento em que 

a amostra chega ao laboratório. A necessidade da alta freqüência analítica 

se deve ao fato de que na produção do aço, na aciaria, não é possível 

evitar certas variações de composições de corrida para corrida. As 

análises são feitas durante a fusão, para que, se necessário, se façam as 

correções na composição da liga(4l. 

Apesar de não ser utilizada para acompanhamento de produção, a 

técnica de ICP-OES tem sido usada na indústria metalúrgica e siderúrgica 

para análise de matéria prima, produtos intermediários e finais por 

apresentar as características acima mencionadas. 

Através deste estudo espera-se contribuir para o controle de qualidade 

do aço, diminuindo o tempo e o custo de análise por ICP-OES. 



3 

2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo geral 

Desenvolver metodologia analítica versátil e rápida para 

determinação de Cr, Mn e Ni em aço inoxidável usando ICP-OES. 

2.2. Objetivos específicos 

• Definição do procedimento analítico; 

• Aplicação do procedimento de dissolução aos aços 440 A, 316 e 316 H; 

• Otimização das condições instrumentais para as determinações dos 

elementos Cr, Mn e Ni. 
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3. ASPECTOS TEÓRICOS 

3.1. AÇO 

Aço é uma liga ferro - carbono que apresenta em sua composição 

outros elementos, ditos residuais, resultantes do processo de fabricação, 

tais como, manganês, silício, enxofre e fósforo sendo estes dois últimos 

considerados impurezas, pela quantidade e também por fragilizarem o aço. 

Aços que não contêm elementos de liga adicionados a ele 

propositadamente são denominados aços carbono e os que contém 

elementos de liga, tais como Cr, Ni e Mo são denominados aços - liga(5
,
5

)_ 

A aplicação do aço está relacionada à sua composição química sendo 

fundamental o controle de qualidade durante o processo de produçãd6
). A 

quantificação dos elementos é um fator importante durante o processo de 

obtenção da liga metálica, uma vez que qualquer alteração na sua 

composição deve ser feita nesta etapa, já que não é possível a alteração 

da sua composição após o produto acabado(4
)_ 

O aço é obtido, basicamente, pela redução, sob alta temperatura, do 

minério de ferro com o carvão vegetal ou mineral, segundo a reaçãd7
) : 

1oooºc 
Fe3O4 + 4 C(s> • 3 Fe(s> + 4 CO(g> 

O fluxograma (Figura 3.1 ), apresenta um esquema da siderurgia 

(metalurgia do ferro), que mostra a obtenção de seus principais produtos(7
)_ 
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MINÉRIO DE FERRO 

~------+ FERRO GUSA 1------~ 

~ --+--------, FERRO-LIGAS+-------+----~ 

---• UTILIZAÇÃO FERRO FUNDID 

Figura 3.1- Fluxograma esquemático da siderurgia mostrando a obtenção 

de seus principais produtos(7
)_ 

Aço inoxidável é um aço de alta liga que contém de 12% a 26% de 

cromo. Sua composição química é ajustada para ter maior resistência à 

corrosão. A corrosão, no caso de materiais ferrosos, conhecida 

popularmente como ferrugem, nada mais é do que a reação do metal ou 

liga metálica com o oxigênio do ar formando uma camada superficial e 

porosa de óxido de ferro que resulta na oxidação contínua do material 

metálicd5
·
6

). 

O cromo que é adicionado à liga garante ao material elevada 

resistência à corrosão, devido à película passivadora formada pela 

combinação do cromo com o oxigênio, produzindo óxidos e hidróxidos de 

cromo em sua superfície, protegendo-a contra ataques corrosivos do meio 

ambiente. Essa película é extremamente fina, resistente, uniforme, 
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apresenta excelente aderência e plasticidade, baixa porosidade e tem 

volatilidade e solubilidade praticamente nulas. Mesmo que o aço sofra 

algum tipo de dano, como arranhões ou cortes, ocorre novamente a 

reação cromo - oxigênio formando a superfície protetora. Quanto maior o 

teor de cromo, maior a resistência à corrosãd6
l. 

Outros elementos podem ser adicionados ao aço inox, tais como, 

níquel, molibdênio, vanádio e tungstênio para aumentar a resistência 

mecânica e à corrosão. Podem apresentar em sua composição até 26% de 

níquel, que além de aumentar a resistência mecânica acelera a 

passivaçãd5
•
6l 

Os principais grupos do aço inoxidável baseados na sua 

microestrutura à temperatura ambiente, são os aços inoxidáveis, 

austeníticos, ferríticos e martensíticos. 

Aços inoxidáveis austeníticos apresentam estrutura cúbica de face 

centrada. São basicamente ligas de Fe-Cr-Ni contendo de 16% a 26% de 

Cr e 6% a 22% de Ni. São aços não-ferromagnéticos, sendo que a 

estabilidade da austenita é devida ao níquel e ao carbono existentes. São 

aços não temperáveis (não sofrem transformação alotrópica) e, são 

considerados os mais importantes dentre os aços inoxidáveis por 

apresentarem maior resistência à corrosão. 

Aços inoxidáveis ferríticos apresentam estrutura cúbica de corpo 

centrado. São basicamente ligas de Fe-Cr. Contendo de 15% a 30% de Cr 

e cerca de O, 12% de C. São aços não temperáveis (não sofrem 

transformação alotrópica). 

Aços inoxidáveis martensíticos apresentam estrutura tetragonal de 

de corpo centrado. São basicamente ligas de Fe-Cr contendo de 11,5% a 

18% de Cr e de 0,08% a 0,2% de C. São aços ferromagnéticos e são 

facilmente trabalhados, tanto a quente quanto a frio, sobretudo quando o 

teor de carbono for baixo. O Ni melhora a sua resistência a corrosão (5l_ 
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O carbono desempenha uma função importante para classificar 

o aço de alto cromo em martensítico ou ferrítico. Por exemplo, um aço com 

16% de Cr pode pertencer tanto a um quanto a outro grupo, dependendo 

do teor de carbono. Além disso, com o aumento no teor de carbono pode 

ocorrer a formação de carboneto de cromo, diminuindo o teor de cromo na 

liga e deixando a aço mais susceptível à corrosão. 

Os aços inoxidáveis apresentam características interessantes tais 

como, alta resistência à corrosão e mecânica, facilidade de conformação, 

conserva suas propriedades mesmo quando submetido a elevadas ou a 

baixas temperaturas, apresentam relação custo/benefício favorável, baixo 

custo de manutenção e é um material reciclável. 

Além das aplicações como material resistente à corrosão devido as 

varias características citadas acima, vêm sendo utilizado em várias áreas. 

Algumas das principais aplicações são quando se deseja material 

resistente a altas ou baixas temperaturas, em processos industriais por 

exemplo, produção e transporte de fluídos corrosivos, produtos 

alimentícios ou farmacêuticos, alta resistência em serviços que exigem 

esforços (como vasos para pressões elevadas por exemplo), cutelaria, 

construção civil e outras(?). 

3.2 ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓTICA COM PLASMA 

INDUTIVAMENTE ACOPLADO 

A espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente 

acoplado, ICP-OES ( lnductively Coupled Plasma Optical Emission 

Espectrometry, nomenclatura inglesa), é uma técnica analítica que se 

baseia na análise dos espectros de emissão dos elementos. Apresenta 

resultados analíticos comprovados para aproximadamente 70 elementos e 
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pode ser utilizada na determinação de elementos majoritários, minoritários 

e em nível de traços. O limite de detecção chega a nível de µg L-1 (partes 

por bilhão). A introdução da amostra normalmente é feita na forma líquida, 

como soluções aquosas. É um método relativo de análise, ou seja, a 

determinação é feita através de comparação com soluções de referência(ª)_ 

A utilização de instrumentação cientifica com maior sensibilidade, 

tornou-se relevante à medida que tem aumentado a necessidade de se 

fazer análise para a determinação de concentrações a níveis de traço. As 

técnicas que envolvem radiação eletromagnética, como espectrometria 

atômica, se aplicam bem para essas determinações. Nessas técnicas a 

amostra é decomposta através de calor ( chamas obtidas por combustão 

de gases), e transformada em nuvem de gases quentes que contém 

átomos livres dos elementos de interesse, que após excitação podem ser 

detectados via linha de emissão característica e determinados 

quantitativamente. Mas as limitações das chamas de combustão, como 

restrições na sensibilidade para alguns elementos, e o pouco controle 

sobre o ambiente químico da chama, inspiraram o desenvolvimento nos 

anos 60 e 70 de uma nova classe de fontes de excitação de alta 

temperatura, denominadas plasmas, que posteriormente levou ao 

desenvolvimento de uma fonte de plasma acoplado indutivamente (ICP) 

que é um plasma de gás inerte (argônio ou hélio), formado à pressão 

atmosférica e sustentado através de acoplamento indutivo a campos 

eletromagnéticos de alta freqüência(10
)_ 

O plasma é um gás altamente ionizado, composto por elétrons, íons 

e partículas neutras, sendo que mais de 1 % do total de átomos do gás 

estão ionizados. Normalmente este gás é o argônio. Como fonte de 

excitação o plasma é estável, quimicamente inerte e atinge temperaturas 

próximas a 7000K na zona analítica. As altas temperaturas e a atmosfera 

inerte do gás do plasma diminuem as interferências químicas, resultando 
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em boa sensibilidade, alta precisão e exatidão com baixos limites de 

detecçãd1ºl_ 

FORMAÇÃO DO PLASMA 

O plasma com acoplamento indutivo forma-se numa tocha, que 

consiste em três tubos concêntricos de quartzo (figura 3.2), sendo que a 

parte superior do tubo mais externo é circundado por uma bobina de 

indução. O fluxo de argônio que flui entre os tubos externo e o 

intermediário, com uma vazão de 12 - 18 L min-1
, é o gás refrigerante ou 

plasma gás que atua para formar o plasma e prevenir o super'aquecimento 

do tubo. O gás auxiliar, com um fluxo de 1,0 L min-1
, que flui no tubo 

intermediário, é necessário para inicializar e estabilizar o plasma. O tubo 

central conduz a amostra em forma de aerossol para dentro do plasma 

com um fluxo de 0,7-1,5 ml min-1
. Para se iniciar o processo de formação 

do plasma, se aplica energia de rádio - freqüência à bobina, que induz um 

campo magnético intenso (Figura 3.3). Ao se aplicar uma centelha (ou 

faísca) ao fluxo de gás auxiliar, os primeiros elétrons são fornecidos 

através da ionização do gás. O argônio torna-se condutivo e os íons de 

argônio e elétrons fluem em uma orbita circular. As partículas 

eletricamente carregadas, íons e elétrons, são aceleradas no campo 

magnético oscilante e ocorre aquecimento por colisões. O plasma é 

formado quase que instantaneamente, como mostrado na Figura 3.4. O 

tempo relativamente longo de residência da amostra no ambiente de alta 

temperatura do plasma se deve à forma toroidal do plasma, o que propicia 

a alta sensibilidade necessária para a detecção de baixos teores{9
,
1º· 11

l_ 
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Figura 3.2 - Diagrama esquemático de uma tocha de espectrômetro de 

emissão atômica. 
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Figura 3.3 - Campo magnético induzido, formado na tocha de 

espectrômetro de emissão atômica(ª>. 
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Figura 3.4 - Formação do plasma: a- gás Argônio entrando 

tangencialmente na tocha; b- corrente de RF é aplicada 

na bobina; c- uma faísca produz elétrons livres no Ar; d

os elétrons são acelerados pelo campo magnético 

causando ionizações e formando o plasma(12>. 
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Uma vez formado o plasma, a amostra, geralmente uma solução 

líquida, é aspirada para o sistema de nebulização, onde se forma o 

aerossol que é introduzido na tocha. Devido a alta temperatura, o analito 

será dessolvatado, volatilizado, dissociado, atomizado (podendo também 

ser ionizado) e excitado. Ao retornarem para o estado fundamental os 

elétrons emitem a energia recebida em forma de radiação eletromagnética. 

O espectro de emissão gerado contém todas as raias emitidas pelos 

analitos presentes na amostra. Os comprimentos de onda são 

característicos de cada elemento e a intensidade da linha do espectro de 

emissão é proporcional à concentração do elemento. A radiação emitida é 

focalizada na fenda de entrada e incide em um sistema ótico com 

monocromadores, que isola as raias de emissão de interesse, sendo estas 

enviadas para o foto-multiplicador do sistema de detecção, Figura 3_5(10
)_ 

Gerador de 
radio 

freqüência 

Gás refrigerante 

Plasma 

_..,{ 

Nebulizador • 

Solução teste + Dreno 

Espelho 

grade de difração 

Sistema ótico 
monocromador ou 

policromador 

Computador 

Unidade de processamento de 
dados 

Impressora 

Figura 3.5 - Diagrama esquemático do sistema ICP-OES Spectroflame 

Módula(12
). 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A compos,çao química de uma liga metálica interfere em várias 

propriedades da liga e, conseqüentemente, em suas aplicações. Portanto, 

o monitoramento da composição durante a produção é fator relevante e faz 

parte da rotina das industrias metalúrgicas e siderúrgicas. Para que seja 

feita qualquer alteração durante o processo de obtenção das ligas 

metálicas é necessário que a quantificação dos metais seja rápida e 

eficiente para não prejudicar a qualidade do material obtido(4
)_ 

A disponibilidade de metodologias analíticas para a quantificação 

desejada é vasta e suas aplicações dependem do tipo de material a ser 

analisado, da necessidade de rapidez de emissão dos resultados e da 

relação custo/benefício. 

As técnicas de análise como espectrometria de emissão ótica com 

fonte de arco ou centelha (OES) e fluorescência de raios - X, são as 

técnicas mais utilizadas atualmente para controle de processos de 

obtenção de ligas metálicas, pois dispensam a etapa de dissolução da 

amostra. Isso acarreta vantagem, pois as dissoluções de ligas metálicas, 

normalmente necessitam de procedimentos drásticos em que se utilizam 

misturas digestoras compostas por ácidos concentrados de difícil 

manuseio. Além disso, também evita-se a contaminação causada por 

reagentes, vidrarias e, apresenta alta freqüência analítica. Apesar dessas 

vantagens, apresentam custos de análise relativamente altos, pois estas 

técnicas exigem a aquisição de equipamentos relativamente dispendiosos. 

São técnicas consideradas pobres em precisão, apresentando problemas 

relativos a efeito de matriz e, limites de detecção não suficientemente 

baixos para a determinação de alguns elementos de interesse em ligas 

metálicas(13
)_ B I B L 'o TE e A 

INSTITUTO OE QUÍMICA 

i Universidade de São PaulQ 
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Como a rapidez na indústria metalúrgica e siderúrgica é um fator 

relevante, tem se buscado continuamente métodos de análise que aliem 

simplicidade, precisão e alta velocidade analítica. Uma forma de se 

conseguir isto, é eliminando a etapa de solubilização das amostras. Alguns 

trabalhos têm sido apresentados mostrando metodologias alternativas 

desenvolvidas para se trabalhar diretamente com amostras sólidas, 

utilizando-se técnicas com ablação por laser acoplados a espectrômetros 

de absorção atômica (AAS) e emissão ótica (OES) ou de massa (ICP
MSi14, 1s) _ 

Particularmente desde 1981, a técnica de ICP-OES vem ganhando 

impulso em laboratórios metalúrgicos para a análise de materiais 

metálicos, materiais refratários, escória e águas residuais, como previram 

Wittman et al.(15
)_ 

Nesta técnica muitas vezes se faz necessário a solubilização das 

amostras. Portanto procura-se utilizar uma metodologia, a mais simples 

possível, que garanta a sua solubilização completa. Os métodos clássicos 

de dissolução de amostras metálicas, como a digestão feita em sistemas 

abertos com ou sem aquecimento, embora rápidos, podem comprometer a 

determinação dos analitos por contaminação, perdas da amostra, além da 

liberação de gases e/ou produtos tóxicos. 

A dissolução de amostras metálicas, como já citado, requer 

procedimentos drásticos que dependem da composição química da liga e 

estrutura física do material e da técnica que será empregada para a 

determinação das espécies solubilizadas. Young(17
) sugeriu vários 

procedimentos de decomposição para ligas à base de ferro dependendo 

das suas composições. Ligas de ferro/fósforo podem ser dissolvidas por 

H2S04. No caso de ferro-cobalto e ferro-níquel a dissolução pode ser feita 

utilizando-se água régia e o resíduo pode ser tratado por H F ou H2S04. 

Ferro-manganês, ferro-molibidênio e ferro-vanádio podem ser dissolvidos 
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em H2S04 e HN03. Se estas ligas apresentarem alto teor de sílica, 

adiciona-se pequena quantidade de HF. A liga de ferro-manganês também 

pode ser dissolvida pela mistura de HN03'HCI04. 

Para a dissolução convencional de aços em frascos abertos, 

Oliveira(ª), sugeriu a utilização de HCI seguida da adição de pequena 

quantidade de H202 ou HN03 sob aquecimento até a dissolução completa 

da amostra. Também sugere o uso, sob aquecimento, da mistura 

HCI/HN03 1 :1 (v/) (água régia modificada). 

Procedimentos de dissolução e misturas digestoras foram 

recomendados por Krug (18), que apresenta material detalhado sobre pré 

tratamento de amostra. Esse material contém técnicas de dissolução tais 

como, dissolução direta em água, dissolução em ácido, dissolução após 

fusão etc. Para a dissolução de ligas metálicas sugeriu dissolução com 

ácidos minerais concentrados (HCI, H2S04, HN03 etc) sob aquecimento, 

se necessário. A maioria dos métodos de dissolução de amostras 

inorgânicas baseia-se na mistura de dois ou três ácidos (HF/HN03, 

HF/HN03'HCI, HCI/HN03). Também sugeriu a mistura de ácidos com 

outros reagentes, H20 2, por exemplo. 

Blanco(19
), apresenta solução digestora de acordo com o tipo do aço 

para a determinação dos elementos de interesse por ICP-OES. Para a 

determinação de Mn, Si e P no aço carbono sugeriu, para a dissolução da 

amostra, utilização de HCI 1 : 1 (v/v) sob aquecimento. Para a determinação 

de Si, Mn, P, Cr, Mo e Ni em aços-liga propõe como solução digestora, a 

mistura HCI/HN03 1 :1 (água régia modificada), sob aquecimento. Para aço 

ferramenta propõe a utilização da mistura H2SOJH3POJH20, também sob 

aquecimento. Essa dissolução visa a determinação de Si, Mn, P, Cr, Mo, 

Ni, V, WeCo. 

Em geral, a dissolução das amostras é a etapa determinante da 

freqüência analítica(2º)_ Várias metodologias de análise visando acelerar o 
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processo de dissolução de amostras e, consequentemente, diminuir o 

tempo de análise têm sido propostas, como o uso de sistemas fechados de 

decomposição que aceleram o processo de dissolução por aumentar a 

pressão e temperatura e, conseqüentemente, a velocidade da reação'2º)_ O 

sistema consiste em bombas de digestão de PTFE (Teflon), que são 

colocadas dentro de blocos de alumínio ou aço inoxidável, as quais são 

aquecidas por condução ou convecção. Se essa metodologia de 

dissolução for comparada ao sistema aberto, haverá ganho na velocidade 

de decomposição da amostra, menor contaminação, porém ainda deixam 

a desejar por ser necessário longos períodos de tempo para a etapa de 

dissolução/resfriamento. Segundo Kingston & Jassie o uso de microondas 

também favorece a velocidade da dissolução e pode ser efetuado em 

sistema aberto ou fechado podendo essa técnica ser aplicada a diferentes 

tipos de matrizes(21
l_ 

Alguns autores apresentaram a eletrólise, que é um processo de 

transformação química que utiliza a corrente elétrica(22
), como método 

alternativo para a dissolução direta de amostras sólidas. Uma corrente 

elétrica é aplicada à amostra metálica e, dessa forma, os íons são 

eletrodissolvidos. Nas pesquisas iniciais, envolvendo eletrólise, a amostra 

era eletrodissolvida e os íons dos elementos de interesse eram recolhidos, 

e, em seguida as determinações eram feitas pela técnica escolhida. O 

procedimento de eletrodissolução anódica foi utilizado por Chirnside et 

a1(23l para a solubilização de amostras sólidas. As pesquisas visavam a 

determinação de traços de boro em níquel, utilizando corrente elétrica. A 

amostra (ânodo) foi eletrodissolvida e os íons níquel gerados eram 

depositados sobre o cátodo de mercúrio, enquanto os íons de boro 

permaneciam no eletrólito para posterior determinação espectrofotométrica 

com curcumina. 
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Coutinho et al.(24
) apresentaram trabalhos expandindo a aplicação 

desta metodologia, também na indústria siderúrgica para a determinação 

de alumínio solúvel em aços acalmados, visando a correção da 

compos1çao química do aço de panela. O procedimento de 

eletrodissolução anódica possibilita diferenciar o teor solúvel e o teor total 

de um elemento em uma liga metálica, nesse caso, o alumínio. O alumínio 

insolúvel, geralmente na forma de Al20 3, não é eletrodissolvido e será 

eliminado por filtração, enquanto que o alumínio solúvel, na solução 

resultante, será determinado por espectrometria de absorção atômica. Em 

outro trabalhd25
), buscaram diminuir ainda mais o tempo de dissolução 

passando de 60 para 40 segundos. O tempo médio de análise excluindo o 

tempo gasto para a amostragem e transporte da amostra foi de 120 s. 

Padilha(25
) aplicou procedimento potenciostático para extração de 

precipitados de aços inoxidáveis austenísticos estabilizados com titânio. 

Esse autor apresentou resultados comparando procedimentos de extração 

química e eletroquímica e os resultados mostraram que o método químico 

utilizado foi mais efetivo e apresentou melhor reprodutibilidade que o 

método eletroquímico. 

Ohls e Koch(27
) determinaram AI, Si, Mn,Cr, Ni e Co em aços de 

baixa liga utilizando procedimento eletrolítico. Os íons eletrodissolvidos em 

solução de ácido clorídrico foram posteriormente determinados por ICP

OES. 

As pesquisas utilizando eletrodissolução ganharam impulso a partir 

dos estudos desenvolvidos utilizando sistemas de injeção em fluxo. O 

processo de injeção em fluxo, foi proposto por Ruzicka e Hansen(2
ª) em 

1975 e desde então, vem se firmando como um processo adequado para o 

gerenciamento de soluções. Sistemas de injeção em fluxo baseiam-se na 

introdução das espécies químicas de interesse, de forma reprodutível, em 

uma solução que flui através de reatores adequados, transportando-as 
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para a unidade de detecção, cujo sinal é continuamente monitorado. 

Durante o transporte, as espécies químicas podem participar de reações. 

Etapas de separação, pré- concentração e diluição também são facilmente 

implementadas. Esse processo destaca-se pela versatilidade e custo 

relativamente baixo de implantação, manutenção e facilidade para a 

automação de procedimentos, propiciando altas velocidades analíticas (de 

60 a 300 determinações/h) e apresentando excelentes exatidão e 

precisão. 

As pesquisas iniciais utilizando eletrodissolução em sistema de 

injeção em fluxo foram feitas por Bergamin Fº et al.(29
)_ Neste trabalho eles 

propuseram a eletrodissolução anódica de ligas metálicas, colocadas 

sobre uma câmara eletrolítica de fluxo contínuo, transportando os íons 

eletrodissolvidos em direção ao detector (espectrofotométrico) pelo fluxo 

carregador. Os resultados foram obtidos em 90 s e a exatidão foi avaliada 

empregando-se materiais de referência certificados. 

Posteriormente, dando seqüência ao trabalho anterior e visando 

aumentar a velocidade de emissão de resultados e a repetibilidade neste 

tipo de determinação., Bergamin et ai. (3º) apresentaram estudos enfocando 

a determinação espectrofométrica de molibdênio em aços inoxidáveis, 

obtendo uma freqüência analítica foi de 40 determinações/h. 

Ohls(31
) comparou resultados da determinação de cálcio em aços 

austeníticos obtidos através de três procedimentos distintos: dissolução 

ácida convencional e determinação por espectrometria atômica, análise 

direta da amostra sólida com excitação por faísca elétrica e detecção por 

espectrofotometria de emissão ótica e dissolução eletrolítica em sistemas 

de injeção em fluxo com ICP-OES como detector. 

SOUZA et a1.(32
) propuseram a determinação simultânea de Fe, Cr, 

Ni, Mn e Si em aços inoxidáveis utilizando eletrodissolução em fluxo e ICP

OES. Foi proposta também uma metodologia de cálculo, para a 
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quantificação dos elementos a serem determinados, visando eliminar a 

utilização de ligas metálicas certificadas como padrões. Nesta nova 

proposta, a curva é obtida através de soluções preparadas a partir de 

padrões sintéticos. 

A abrangência do procedimento de eletrodissolução anódica em 

sistema de injeção em fluxo, para a dissolução de ligas metálicas pode ser 

observada através dos trabalhos publicados na literatura(33
-
39

)_ 

Dissolução química parcial foi empregada por Santos(4
º) para a 

determinação de Zn e Cu em ligas de latão. A amostra foi parcialmente 

dissolvida em ácido nítrico e em seguida foi adicionado ácido fosfórico, de 

forma a inibir o processo oxidativo da liga. O tempo de contato da amostra 

com a solução extratora foi de 1,5 min e a temperatura utilizada no 

procedimento foi de aoºc. Os íons dissolvidos foram determinados por 

ICP-OES. Esse trabalho ainda sugere a viabilidade de aplicação deste 

procedimento em sistema de injeção em fluxo. 
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5. PARTE EXPERIMENTAL 

Neste capítulo são apresentados os equipamentos, vidrarias, 

reagentes, materiais de referência certificados utilizados para a execução 

da pesquisa. Estão descritos os procedimentos que foram adotados para a 

dissolução total e parcial, diagrama de fluxos do módulo de análise e 

programa analítico criados no computador acoplado ao ICP-OES e as 

condições operacionais do ICP-OES. 

5.1. Equipamentos e vidrarias 

• Espectrômetro de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado 

(ICP-OES) modelo Módula da Spectro Co, instalado no Laboratório de 

Absorção e Emissão Atômica do Instituto de Química da USP. O 

equipamento seqüencial é composto por uma ótica no vácuo, com 1 m 

de distância focal, e uma ótica ao ar com grade de difração holográfica 

de 2400 linhas/mm. Gerador de rádio frequência de 27, 12 MHz 

permitindo um ajuste de potência entre 750 e 2500 W, dependendo da 

matriz analítica a ser estudada. O sistema de injeção da amostra é 

equipado com nebulizador concêntrico (Meinhard). A amostra é 

bombeada para a tocha através de uma bomba peristáltica acoplada ao 

equipamento e seu fluxo é controlado pelo programa do equipamento. A 

tocha é de quartzo fixa; 

• bomba peristáltica lsmatec; 

• comutador manual construído em acrílico com duas seções de 

comutação; 

• tubos de bombeamento de Tygon com 3 mm de diâmetro interno; 

• tubulação de polietileno com 0,8 mm de diâmetro interno; 
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• forno de microondas focalizado modelo 350 da Spex equipado com 

tubos de vidro borossilicato com capacidade de 250 ml; 

• frascos de polietileno para acondicionar as soluções extratoras; 

• balança analítica, Mettler; 

• agitador magnético, Quimis; 

• frascos de polietileno para acondicionar as soluções extratoras; 

• pipeta volumétrica de 1 O ml; 

• micropipeta Eppendorf com volume ajustável (1 O - 100 µL e 100 - 1000 

µL); 

• balão volumétrico de 100 ml; 

• fibra de perlon®; 

• papel de filtração lenta. 

5.2. Reagentes, soluções e padrões 

• Água destilada e deionizada (destilador Permution) foi utilizada em 

todas as etapas de análise; 

• as soluções estoque de Cr, Mn, Ni , Mo e Fe 1000 mg L-1 foram 

preparadas a partir de Tritisol Merck. 

• a partir de diluições sucessivas das soluções estoque, foram obtidas as 

soluções multielementares das curvas analíticas, contendo 100 mg L-1
, 

10 mg L-1, 1,0 mg L-1 de Cr, Mn, Ni. O mesmo procedimento foi obtido 

para a obtenção da curva de ferro, sendo que na sua curva de 

calibração utilizou-se também padrão de 1000 mg L-1
. O teor de ácido 

nítrico contido na solução era de 5% (v/v); 

• a solução branco foi preparada com HNO3 1 % (v/v). 
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• as soluções extratoras, usadas na dissolução total e parcial, HNO3, HCI, 

f-hO2 em diversas concentrações, foram preparadas a partir de HNO3 , 

Merck, 65% pa, HCI, Merck, 37% pa e H2O2 , 30%(v/v) 

• Em todos os experimentos foram empregados materiais de referência 

(aços 22, 24A e 98) certificados pelo Instituto de Pesquisa Tecnológicas 

- IPT, SP, Brasil. Esses aços correspondem ao aço 440 A, 316 e 316H, 

segundo especificação AISI. A composição destes padrões é 

apresentada nas tabelas 5.1,5.2 e 5.3 e nos certificados do apêndice 1. 
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5.3. Condições operacionais do ICP-OES 

Na determinação dos analitos obtidos com a dissolução total e 

parcial dos aços, foram adotadas as condições de operação do ICP-OES 

mostradas na Tabela 5.4. Também foram adotados os mesmos programas 

analíticos cujas intensidades de emissão foram medidas nos 

comprimentos de ondas apresentados na Tabela 5.5. 

Tabela 5.4 - Parâmetros instrumentais utilizados na operação do 

espectrômetro de emissão ótica Spectroflame Módula. 

Potência 

Tempo de integração 

Fluxo do gás refrigerante (Ar) 

Fluxo do gás carregador (Ar) 

Fluxo do gás auxiliar (Ar) 

Vazão de introdução da amostra 

Pressão do nebulizador 

Altura de observação 

1,2KW 

5s 

12,0 (L min 1-) 

1,2 (L min 1-) 

1,0 (L min 1-) 

1,5 (ml min 1) 

26 (psi) 

12 (mm) 
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Tabela 5.5 - Comprimentos de ondas utilizados, linearidade e limites de 

detecção instrumental. 

Otica 1 Otica li Linearidade até Limite de 

(mg L-1) detecção(mg L-1
) 

cromo 286,511 nm 120 0,044 

níquel 216,556 nm 120 0,029 

manganês 293,930 nm 120 0,031 

Ferro 261,187nm 1200 O, 114 

Mo 386,411 120 0.086 

5.4. Preparação das amostras 

Foram utilizadas, no decorrer de todo o trabalho, três materiais de 

referência do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), aços 22, 24A e 

98. 

A massa de amostra para a dissolução total foi escolhida de modo 

que se pudesse obter uma quantidade suficiente dos analitos para a 

detecção. Quando necessário, fez-se a diluição das soluções. Para a 

dissolução parcial iniciou-se a pesquisa com uma massa de 

aproximadamente 200 mg. 

As amostras, na forma de limalhas, foram utilizadas inicialmente sem 

nenhum preparo. No sistema "on line", quando ocorria a passivação da 

amostra, fez - se uma decapagem com HCI 6 mol L-1 no próprio sistema 

proposto, antes da etapa de dissolução da amostra. 
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5.5. Procedimento experimental 

Neste item são apresentados os diferentes procedimentos de 

dissolução das ligas. Dissolução total, que foi utilizada para se determinar 

os melhores parâmetros instrumentais. Dissolução parcial em batelada 

(feita de forma convencional com auxílio de um agitador magnético), 

utilizada para se testar a viabilidade da dissolução parcial e iniciar os 

testes para se determinar o melhor extrator. Dissolução parcial "off line" 

(feita com auxílio de um sistema de injeção em fluxo), utilizada para se 

determinar o melhor extrator e vazão e, finalmente, o sistema proposto, 

que é a dissolução parcial "on line" (feita utilizando-se um sistema de 

injeção em fluxo acoplado ao ICP-OES) 

5.5.1. Procedimento utilizado para a dissolução total 

A dissolução foi feita solubilizando-se 0,5000 g de limalhas de aço 

inoxidável (padrões certificados IPT-22, IPT-24A e IPT-98) em 10 ml da 

mistura ácida (HNO3 14 mol L-1 
/ HCI 12 mol L-1 1:1 v/v) em forno de 

microondas por 5 min, com potência de 45 w(41
)_ Após o resfriamento, a 

solução foi transferida para um balão de 100 ml, seu volume foi 

completado com água destilada e deionizada. A solução foi filtrada e 

posteriormente levada ao ICP-OES para análise. O tempo gasto para a 

dissolução total foi de 15 min mais o tempo gasto para completar o volume 

e filtrar a solução. Essas soluções foram usadas para se estabelecer os 

melhores parâmetros instrumentais para a determinação de aço por ICP

OES. A Figura 5.1 apresenta o fluxograma do procedimento desenvolvido. 
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1 0,5 g amostra 1 

~ 

tubo de digestão 

~ 

adição de reagentes 

5 ml HCI 12 mol L-1 + 5 mL HNO3 14 mol L-1 

~ 

digestão por microondas 
5 min /45W 

~ 

resfriamento / 1 O min. 

~ 

Transferência para balão 
volumétrico de 100 mi 

l 
1 

filtração 
1 

l 
.... 

Determinação dos analitos 
( Cr, Mn, Ni, e Fe) / ICP-OES 

Figura 5.1 - Procedimento utilizado para a dissolução total dos aços em 

sistema de microondas focalizadas. 
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5.5.2. Procedimento utilizado para a dissolução química parcial 

A dissolução química parcial foi feita com três procedimentos 

diferentes. Primeiro fez-se a dissolução química parcial em batelada, o 

segundo procedimento foi a dissolução química parcial "off-line" e, por fim 

a dissolução química parcial on-line: 

a- Dissolução química parcial em batelada 

Este procedimento foi realizado visando a obtenção de quantidade 

de íons suficientes em solução para atingir o limite de detecção do 

instrumento utilizado bem como estabelecer o tempo de contato 

necessário da amostra com o extrator. 

O procedimento consistiu em se pesar. cerca de 0,200 g das 

amostras das ligas em béqueres e adição da solução extratora. Após 1 O 

min de reação, a solução contendo os íons dissolvidos foi recolhida em 

balões volumétricos de 100 ml. O restante das limalhas que 

permaneceram dentro do béquer foram imediatamente lavadas e estas 

águas de lavagens foram adicionadas ao balão e seu volume foi ajustado 

com água destilada e deionizada. As soluções foram filtradas e 

posteriormente levadas ao ICP-OES para a determinação dos metais. 

b- Dissolução química parcial off-line 

As condições experimentais como vazão, composição e 

concentração das soluções extratoras foram estudadas inicialmente num 

sistema off-line. 

No sistema de dissolução qu1m1ca parcial off-line a amostra foi 

colocada na câmara de dissolução (figura 5.2). Quando o comutador está 
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na posição de amostragem (figura 5.3.a), o extrator circula em um sistema 

fechado, mantendo a alça de amostragem(C) de 1 o ml cheia com a 

mistura ácida, HCI/H2O2 e HCI/HNO3 em concentrações e composições 

variadas. Ao mesmo tempo, na linha (A) tem-se um fluxo de ar passando 

pela amostra (D). Com a comutação do injetor (figura 5.3.b), o fluxo da 

solução extratora (R), retorna ao frasco de origem e o volume de 1 O ml da 

alça é conduzido, com auxílio de um fluxo de ar, para a câmara de 

dissolução (D), dissolvendo parcialmente a amostra e transportando os 

íons dissolvidos para um recipiente, que posteriormente foi levado ao ICP

OES para determinação. Após a dissolução da amostra, coloca-se o tubo 

que está conduzindo ar dentro de um frasco contendo água deionizada 

para limpar o sistema e após a limpeza, retira-se o tubo de dentro da água 

e seca-se o sistema com um fluxo de ar. Após a limpeza e a troca da 

amostra, comuta-se novamente o injetor para a posição mostrada na 

Figura 5.3.a e o procedimento é reiniciado e, assim sucessivamente. 

A 

e 

Figura 5.2 - Esquema da câmara de dissolução - tubo de vidro (A) (L = 5 

cm, <1> = 0,2 mm) com tubos de Tygon® (B) e polietileno (C) 

nas extremidades. A amostra (D) é mantida no tubo com 

auxílio de fibra de Perlon® (E), colocado nas extremidades 

dentro do tubo, que atua também como filtro. 
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A ------+->---------------<-__,_ ___ _,___...,______, D 

R e 

B t 
(a) 

A ------a1----1---------,1----1------1 e D 

R 

t 
B 

(b) 

Figura 5.3 - Diagrama de fluxo do módulo de análise para o sistema off

line.(a) Posição de amostragem; (b) posição de extração. 

R - solução extratora obtida pela mistura de H202 ou HN03 com HCI, em 

concentrações variadas 

B - bomba peristáltica 

C - alça de amostragem de 1 O ml (~ = 3 mm) empregada para a 

introdução da solução extratora 

D - câmara de dissolução contendo a amostra (L = 5 cm, ~ = 0,2 mm) 

E - recipiente para coleta dos analitos 

A-água ou ar 

Vazão de bombeamento - 1,5 ml min-1
. 



31 

c- Dissolução química parcial "on line": 

O sistema proposto é constituído basicamente por uma câmara de 

dissolução igual a utilizada na dissolução parcial off-line, onde ocorre a 

dissolução das ligas diretamente no sistema de injeção em fluxo. Os íons 

são transportados e determinados por espectrometria de emissão ótica. 

As amostras foram colocadas na câmara de dissolução (Figura 5.2). 

Um fluxo da mistura extratora, dissolve a amostra e transporta os íons 

dissolvidos diretamente para o sistema de nebulização e então para a 

tocha do espectrômetro de emissão atômica com plasma indutivamente 

acoplado. Utilizou-se filtro (perlon) dentro da câmara para se evitar que 

partículas sólidas fossem arrastadas para o sistema de nebulização do 

espectrômetro 

c1 - Diagrama de fluxo do módulo de análise 

O diagrama de fluxo do módulo de análise é apresentado na 

Figura 5.4. Na posição mostrada na Figura 5.4a, uma linha contendo ácido 

nítrico (R1) e, outra contendo ácido clorídrico (R2) confluem formando um 

fluxo da mistura ácida que passa pela câmara de dissolução (C) contendo 

o aço em limalhas, solubiliza parcialmente a amostra e, transporta os íons 

para a determinação dos analitos, enquanto na linha R3 está passando um 

fluxo de água que vai para o descarte (D). Com a comutação do injetor 

(figura 5.4.b), um fluxo de água (R3) cessa a reação e limpa o sistema (D), 

retira-se o tubo de bombeamento de dentro do frasco de água e passa-se 

um fluxo de ar para secar o sistema. Troca-se a amostra, enquanto a 

mistura extratora continua sendo bombeada para o sistema de 

nebulização. Comuta-se novamente o injetor (Figura 5.4.a) e, a nova 
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amostra passa a ser solubilizada e levada ao detector. Fotografias do 

sistema "on-line" estão apresentadas nas figuras 5.5, 5.6 e 5.7. 

RI e 

R3 

B 

D 

(a) 

RI 

R2 

R3 
e 

B 

D 

(b) 

Figura 5.4 - Diagrama de fluxo do módulo de análise para o sistema "on -

line" .. (a) Posição de dissolução; (b) posição de limpeza. 

R1 - solução extratora, HN03 (7,0 mol L-1
) 

R2 - solução extratora HCI (6,0 mol L -1
) 

R3 - H20 utilizada para a limpeza do sistema 

B - bomba peristáltica 

C - câmara de dissolução contendo a amostra 

D - recipiente para descarte 

T - tocha (ICP-OES) 

Vazão de bombeamento - 1,5 ml min-1
. 
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Figura 5.5 - Fotografia do sistema de dissolução parcial "on-line" 

Figura 5.6 - Detalhe da câmara de dissolução, comutador e confluência 

para a mistura extratora 



34 

Figura 5. 7 - Detalhe da câmara de dissolução em comparação de 

tamanho com uma caneta. 

5.6. - Procedimento utilizado para a quantificação das ligas metálicas 

Na dissolução total, a quantificação dos metais foi feita de forma 

convencional, ou seja, por interpolação em curva de calibração. Para a 

dissolução parcial utilizou-se a metodologia de cálculo por somatória(32
)_ 

O método de cálculo por somatória consiste na medição da 

intensidade do sinal na linha de emissão de um analito em uma solução 

padrão e na solução da amostra. Como a intensidade da emissão é 

proporcional à concentração do elemento, obtém-se a concentração 

destes íons na amostra. Os cálculos dos teores percentuais destas 

espécies são efetuados, estabelecendo-se a razão entre a concentração 

da espécie em determinação com a somatória da concentração de todos 

os elementos em análise. Embora o ferro seja a matriz, é fundamental a 

sua determinação, porque para se aplicar este método de quantificação os 
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autores que a sugerem, recomendam que se faça a determinação com 

98% (m/m) dos constituintes das ligas(32
)_ 

Portanto, os teores de Cr, Mn, Ni e Fe nas ligas foram obtidas pelo 

método que relaciona a concentração de um elemento individual com a 

somatória dos elementos determinados, segundo a fórmula: 

n 

i% = Ci (1001 ICi) 
i=1 

Onde Ci é a concentração do elemento i obtida da dissolução 

da amostra. 



36 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

a- Dissolução total 

As curvas analíticas foram preparadas como descritos nos ítens 5.2 

para Cr, Mn, Ni, Mo e Fe. 

Utilizaram-se as soluções obtidas a partir da dissolução total em 

microondas para se estabelecer os melhores parâmetros instrumentais 

para a determinação dos elementos de interesse pelo método de 

dissolução parcial. Os teores e desvios padrão dos valores certificados e 

os obtidos após dissolução total (n=3) dos aços IPT 22, 24A e 98 são 

apresentados nas tabelas 6.1, 6.2 e 6.3, respectivamente. Estes valores, 

também foram usados para se fazer uma comparação entre os métodos 

de dissolução parcial e total. 

Observa-se que para o aço IPT 24 e 98, não existem variações 

significativas entre os resultados obtidos com o protocolo de análise 

proposto e os valores certificados a um nível de· confiança de 95 % , 

evidenciando que a dissolução total da amostra assistida por microondas e 

o programa analítico do ICP-OES estão adequados para a determinação 

de Cr, Mn, Ni e Fe nas amostras estudadas. 

Para o aço IPT 22, apresentado na Tabela 6.1, o valor obtido para 

Cr, na dissolução total, ficou abaixo do valor certificado cerca de 30%. 

Neste caso, o cromo pode estar sendo retido na forma de carbetos de 

cromo e/ou adsorvido no carbono, uma vez que restou uma apreciável 

quantidade de resíduo preto após a dissolução das amostras. Essa 

hipótese é corroborada pelo fato deste tipo de aço possuir uma quantidade 

relativamente grande de carbono. 
B I BLIOTECA 
INSTITUTO DE QUIMICA 

; Universidade de São Paulo 
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Tabela 6.1 - Valores médios (n=3) e estimativa do desvio padrão de Cr, 

Mn e Ni presentes no aço inoxidável IPT - 22 determinados 

após dissolução total e valores certificados. 

Valores certificados 
Dissolução total 

Cr Mn 

16,21 ± 0,03 0,804 ± 0,008 
11,43 ± 0,06 0,802 ± 0,004 

Ni 

O, 143 ± 0,007 
O, 154 ± 0,002 

Tabela 6.2 - Valores médios (n=3) e estimativa do desvio padrão de Cr, 

Mn e Ni presentes no aço inoxidável IPT - 24A 

determinados após dissolução total e valores certificados. 

Cr 

Valores certificados 17,37 ± 0,05 
Dissolução total 17,38 ± 0,01 

Mn 

1,53 ± 0,02 
1,60 ± O, 10 

Ni 

11, 12 ± 0,03 
11,00 ± O, 10 

Tabela 6.3 - Valores médios (n=3) e estimativa do desvio padrão de Cr, 

Mn e Ni presentes no aço inoxidável IPT - 98 determinados 

após dissolução total e valores certificados. 

Cr 

Valores certificados 16,75 ± 0,04 

Dissolução total 16,84 ± 0,05 

Mn 

1,88 ± 0,01 
2, 15 ± 0,07 

Ni 

11,01 ± 0,03 

10,66 ± 0,02 
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b- Dissolução química parcial 

Considerando que na dissolução química parcial da amostra, se 

pretende consumir o menor tempo possível, poder-se-ia deparar com 

extrações que levassem a teores dos analitos de interesse que estivessem 

abaixo do limite de detecção do instrumento. Portanto, fez-se uma 

avaliação preliminar da dissolução química parcial em sistema aberto 

utilizando-se agitação mecânica para o aço IPT - 22. Esses testes foram 

feitos usando a solução extratora HCI 1 O % v/v e variando-se o tempo. Os 

resultados desses experimentos são mostrados na tabela 6.4, que 

apresenta os teores obtidos pela dissolução parcial em função do tempo 

da dissolução. 

Iniciaram-se os estudos com a solução extratora HCI 1 O % v/v, com o 

objetivo de não se utilizar uma solução extratora corrosiva no ICP-OES 

quando se utilizasse a dissolução parcial "on - line". 

Tabela 6.4 - Valores (n=1) de Cr Mn e Ni e do aço IPT - 22 obtidos após 

dissolução parcial sob agitação mecânica utilizando HCI 

10% v/v como extrator. 

Tempo(min.) 

1 
5 
10 
15 

Cr 

14,68 
15,62 
15,79 
15,77 

Mn 

2,246 
1,399 
1,227 
1,223 

Ni 

0,227 
0,143 
0,141 
0,163 
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Os resultados para todos os elementos (tabela 5.1 ), demonstraram a 

viabilidade do método pelo fato de que a quantidade de amostra dissolvida 

foi suficiente para se observar a detecção no ICP-OES dos analitos 

envolvidos. Com 5 minutos de dissolução da amostra, observa-se um sinal 

praticamente constante para os analitos. 

A seguir foi utilizada uma solução extratora oxidante de 

HCI/H2O2(ª· 1ª), de relação variável. Mantendo-se o tempo de dissolução 

constante (1 o min), avaliou-se o efeito das concentrações da mistura 

extratora no aço IPT 22. Utilizou-se 1 o ml da solução extratora, composta 

de acordo como o apresentado na Tabela 6.5. A tabela mostra também os 

teores de Cr, Mn e Ni obtidos através da dissolução química parcial. 

Tabela 6.5 - Valores de Cr, Mn e Ni (n=1) em aço IPT 22 obtidos através 

da dissolução química parcial em batelada com diferentes 

concentrações do extrator HCI/ H2O2. 

Cr Mn Ni 

(1) - HCI 0.3 mol L-1 H2O21% (v/v) (1:1) 15,74 1,215 0,201 
(2) - HCI 0.5 mol L-1 IH2O2 1% (v/v) (4:1) 15,79 1,199 0,170 
(3) - HCI 1.0 mol L-1 IH2O22% (v/v) (1:1) 15,78 1,219 0,159 
(4) - HCI 0.9 mol L-1 I H2O2 3% (v/v) (1 :1) 15,78 1,203 0,172 
(5) - HCI 1.5 mol L-1 I H2O2 3% (v/v) (4:1) 15,76 1,212 0,189 

Observa-se que para manganês e níquel não existe concordância 

com os valores certificados (tabela 5.1 ). Nova avaliação foi feita utilizando 
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a mistura contendo 5 ml HCI (6 mol L-1
) mais 5 ml HN03 (7 mol L-1

)(
42

)_ O 

tempo de contato da amostra com o extrator foi de 1 o min. Os resultados 

obtidos a partir da dissolução parcial em sistema aberto utilizando agitação 

mecânica, dos aços IPT 22, 24A, e 98, são apresentados nas Tabelas 6.6, 

6.7 e 6.8. 

Em geral, a correlação entre os valores certificados e os obtidos pela 

dissolução química parcial, nos aços 24 e 98, foram concordantes a nível 

de 95% de confiança. Entretanto, para o aço IPT 22, a dissolução química 

parcial deixou um resíduo preto de carbono. O mesmo foi observado, em 

menor quantidade, para o aço 24A. A solução resultante da dissolução do 

aço 98 foi límpida e quando filtrada nada ficou retido no papel de filtro. 

Nas dissoluções de ligas metálicas normalmente emprega-se 

aquecimento para favorecer a cinética da reação e, consequentemente, 

diminuir o tempo gasto na análise. Nos experimentos efetuados em 

sistema aberto não foi utilizado aquecimento, para se evitar, quando do 

uso do sistema on-line, o aquecimento dos tubos de Tygon® e polietileno 

utilizados na câmara de reação, além de se buscar a simplicidade do 

sistema. 

Assim, o tempo de 1 o min de dissolução e o tempo consumido na 

filtração foram menores que do sistema de dissolução total assistida por 

microondas (15 min de dissolução, resfriamento e filtração). 
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Tabela 6.6 - Valores médios (n=3) e estimativa do desvio padrão de Cr, Ni 

e Mn presentes em aço inoxidável IPT-22 obtidos através da 

dissolução química parcial em batelada utilizando a mistura 

extratora HCl(6 mol L-1
) / HNO3( 7 mol L-1

). 

Elementos 

Valor Certificado 
Dissolução parcial 

%Cr 

16,21 ± 0,03 
15,75 ± 0.09 

%Mn %Ni 

0,804 ± 0,008 O, 143 ± 0,007 
1,222 ± 0.060 O, 183 ± 0.049 

Tabela 6. 7 - Valores médios (n=3) e estimativa do desvio padrão de Cr, Ni 

e Mn presentes em aço inoxidável IPT-24A obtidos através 

da dissolução química parcial em batelada utilizando a 

mistura extratora HCl(6 mol L-1
) / HN03( 7 mol L-1

). 

Elementos %Cr 

Valor Certificado 17,37 ± 0,05 
Dissolução parcial 17,33 ± 0,37 

ºlo Mn 

1,53 ± 0,02 
1,62 ± 0,06 

%Ni 

11,12 ± 0,03 
11,07 ± 0,33 
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Tabela 6.8 - Valores médios (n=3) e estimativa do desvio padrão de Cr, Ni 

e Mn presentes em aço inoxidável IPT-98 obtidos através da 

dissolução química parcial em batelada utilizando a mistura 

extratora HCl(6 mol L-1
) / HNO3( 7 mol L-1

). 

Elementos % Cr 

Valor Certificado 16, 75 ± 0,04 
Dissolução parcial 16,92 ± 0,20 

b- Dissolução parcial off-line 

%Mn 

1,88 ± 0,01 
1,95 ± 0,03 

%Ni 

11,01±0,03 
10,77 ± 0,17 

Em função dos resultados obtidos nas dissoluções do aço 24A e 98, 

iniciaram-se os trabalhos de dissolução em fluxo sem acoplamento ao ICP

OES (sistema off-line), utilizando-se o diagrama de fluxo apresentado na 

Figura 5.3 a e b. 

Foram estudadas como soluções extratoras novamente a mistura de 

ácido clorídrico com peróxido de hidrogênio e a mistura ácido clorídrico 

com ácido nítrico em composições e concentrações variadas. A vazão da 

mistura foi mantida em 1,5 ml. min-1 simulando a taxa de aspiração do 

nebulizador concêntrico. 

Os testes feitos com a mistura HCI/H2O2 apresentaram grande 

desprendimento de pequenas bolhas proveniente dos gases formados no 

sistema. Como os íons dissolvidos eram coletados e, posteriormente era 

feita a determinação, neste caso, os gases não interferiram, 

consideravelmente, na leitura feita no ICP, os resultados da Tabela 6.9 

atestam este fato. No caso da dissolução on-line, entretanto, estas bolhas 
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causariam grandes perturbações no sistema de nebulização do ICP-OES, 

e consequentemente, variações nas leituras de emissão. Desse modo, 

para que a mistura HCI/H2O2 fosse utilizada, seria necessário a colocação 

de um desborbulhador no sistema. 

Tabela 6. 9 - Valores médios (n=3) e estimativa do desvio padrão de Cr, Ni 

e Mn presentes em aço inoxidável IPT-22 obtidos através da 

dissolução parcial off- line utilizando a mistura extratora 

HCI/H2O2 (HCI 3,0 mol L-1,H2O2 2%(v/v) 1: 1 ). 

%Cr %Mn %Ni 

Valores certificados 16,21 ± 0.03 0,804 ± 0.008 O, 143 ± 0.007 
Dissolução off-line 15,86 ±0.01 1,09 ± 0.001 0,122 ± 0.024 

d- Dissolução química parcial on-line 

Para se evitar o uso de desborbulhador no sistema "on-line", os 

testes continuaram a serem feitos com a solução extratora HNO3 7,0 mol 

L-1 e HCI 6,0 mol L-1 (1:1), em função dos resultados mostrados nas 

Tabelas 6.7 e 6.8. 

A vazão de bombeamento foi ajustada com o sistema desconectado 

do ICP-OES em 1,6 ml min-1 para garantir uma vazão final constante de 

1,5 ml min-1
. 
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Em função do instrumento utilizado ser um ICP-OES seqüencial, 

optou-se por se fazer a mistura de HCI/HNO3 "on-line" para se garantir a 

mesma concentração da mistura extratora durante o longo período de 

tempo em que os testes fossem efetuados. 

Ainda em função do ICP ser seqüencial, o tempo de leitura (com 

duas leituras para cada linha) de um elemento para outro é de 

aproximadamente 3,6 s. Se fôssemos determinar, em primeiro momento, 

todos os elementos de interesse, consequentemente, o tempo final de 

leitura para todos os constituintes seria longo e inviável para um sistema 

de dissolução química parcial on-line. Como o ICP-OES seqüencial 

utilizado tem duas óticas, no tempo de 3,6 s um ou dois elementos 

poderiam ser determinados. Em função desse fato, inicialmente, foram 

feitos testes somente com dois elementos em cada análise, buscando-se 

obter o menor intervalo de tempo possível entre as leituras. 

Um fator importante para se fazer uma dissolução parcial é que ela 

deve ser constante para todos os analitos após um intervalo de tempo do 

início da reação. Com os resultados obtidos foi possível acompanhar o 

comportamento da dissolução com um intervalo de tempo de 3,6 s por 

determinação (com duas leituras), como pode ser observado na Figura 6.1 

que apresenta a variação da concentração de cromo e manganês em 

função do tempo de análise e a razão entre as concentrações de cromo e 

manganês. Nesta figura pode ser observado o comportamento da 

dissolução "online" em função do tempo para estes elementos no aço IPT 

24A. Observa-se que existe uma dissolução preferencial, no início da 

dissolução para o manganês, mas que após um determinado tempo, tanto 

o cromo quanto o manganês tendem a ter uma dissolução constante. 

Observa-se que a razão Cr/Mn passa a ficar constante 

aproximadamente aos 223 s de análise. A Tabela 6.1 o mostra os valores 
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das concentrações em mg L-1 no intervalo de tempo de 223 à 288 s 

conjuntamente com as razões entre Cr/Mn. 

A média desta relação calculada neste intervalo de tempo foi 10,6, 

enquanto que esta relação esperada pelos valores certificados seria de 

11,4, apresentando uma boa correlação entre o valor certificado e o valor 

determinado pela dissolução "on-line" . 
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Figura 6.1 - Perfil da curva da dissolução química parcial "on-line" do aço 

IPT 24A para Cr, Mn, e razão Cr/Mn em função do tempo de 

aquisição do sinal analítico. 
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Tabela 6.10 - Valores obtidos, em mg L-1 
, e a relação (razão) entre Cr e 

Mn calculadas a partir das curvas acima para o aço 24A. 

Tempo (s) Cr/Mn 

223 21,42 2,068 10,36 
226 21,49 2,099 10;24 
230 21,43 2,053 10,44 
234 21,40 2,086 10,26 
237 21,47 2,053 10,46 
241 21 ,27 2,069 10,28 
244 21, 14 2,028 10,42 
248 21,22 2,018 10,52 
252 21, 13 2,067 10,22 
255 20,98 2,065 10, 16 
259 20,92 2,075 10,08 
262 21,08 2,012 10,48 
266 21, 14 2,055 10,29 
270 20,97 1,998 10,50 
273 20,86 2,056 10, 15 
277 20,95 1,993 10,51 
280 20,94 1,965 10,66 
284 21,05 1,983 10,62 
288 21 ,07 1,982 10,63 

Para viabilizar a proposta seria fundamental que a dissolução on line 

fosse constante para todos os elementos a serem determinados evitando

se a dissolução química preferencial por um longo período de tempo. Este 

comportamento pôde ser observado a partir de 2 min de reação 

aproximadamente, como apresentado nas Figuras 6.2 e 6.3 que ilustram o 

comportamento da dissolução on line (concentração em função do tempo) 
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do Cr, Mn e Ni. Os gráficos mostram os resultados obtidos com 4 e 3 

determinações para os aços IPT 24A e 98, respectivamente. 

Este fato, também pode ser comprovado de acordo com o 

apresentado na tabela 6.11, em que estão mostrados os valores da 

concentração da dissolução do aço IPT 98, em mg L-1 e, a razão entre Cr e 

Ni no intervalo de tempo de 126 a 360 segundos da dissolução. Há 

coerência, também entre a média das razões dos analitos determinados 

pelo sistema "on-line", que é de 1,57 e a razão dos valores certificados que 

é de 1,52 para os mesmos elementos. O tempo gasto para a leitura dos 

três analitos e o ferro, elemento matriz, é de 18 segundos. Para a 

quantificação dos elementos de interesse, os cálculos podem ser 

efetuados num determinado intervalo de tempo ou, em qualquer ponto da 

reação a partir do momento em que a dissolução passa a ser constante. 

Um fator relevante é que durante a dissolução qualquer interferência no 

fluxo causada por uma bolha, por exemplo, pode ser facilmente percebida 

como pode ser observado, claramente, em torno dos 324 s da Figura 6.3. 

Esta perturbação do sistema ocorreu alterando a dissolução de todos os 

elementos, o que sugere uma variação ou no sistema de detecção ou no 

processo de dissolução da amostra. 

Nos dois primeiros minutos da dissolução das amostras do aço 24A 

(Figura 6.2), observa-se a solubilização preferencial de Mn. Isso pode ser 

devido ao ataque inicial às camadas superficiais dos óxidos dos elementos 

que compõem a amostra, já que estas não passaram por nenhum 

tratamento preliminar (decapagem da amostra). A medida que a 

dissolução prossegue estes óxidos são consumidos, e a dissolução passa 

ocorrer com as camadas mais internas da liga, tornando-se mais 

homogênea. 
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Figura 6.2 - Perfil da curva da dissolução parcial "on line" do aço IPT 24A. 
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Figura 6.3 - Perfil da curva da dissolução parcial "on line"do aço IPT 98, 

em função do tempo de aquisição do sinal analítico. 
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Tabela 6.11 - Valores obtidos, em mg L-1 e a razão entre Cr e Mn para o 

aço IPT 98. 

Tempo (s) Cr/Ni 

126 14,21 8,960 1,58 
144 14,85 9,490 1,56 
162 15,57 9,930 1,56 
180 16, 15 10,30 1,56 
198 16,51 10,60 1,55 
216 16,75 10,67 1,57 
234 17,09 10,91 1,56 
252 17,23 11, 1 O 1,55 
270 17,36 11, 18 1,55 
288 17,37 11, 14 1,55 
306 17,44 11,22 1,55 

324A 17,47 11, 12 1,57 
342 17,53 11, 15 1,57 
360 17,52 11, 18 1,56 

Embora o conhecimento da massa exata da amostra não seja 

necessário para o método de quantificação escolhido, os experimentos 

iniciais foram feitos mantendo a massa em torno de 200 mg, visando 

manter as mesmas condições de trabalho em termos de empacotamento e 

representatividade da amostra. Posteriormente, foram feitos testes 

variando-se a massa a fim de se observar variação na dissolução e 

constatou-se que, apesar do valor de emissão ter diminuído, 

proporcionalmente, o perfil das curvas não se alterou significativamente. 

Estes resultados podem ser observados na Figura 6.4, em que é feita a 

comparação entre a dissolução de 200 mg e 50 mg de amostra. Outros 
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testes foram feitos sem que houvesse a preocupação com a massa das 

amostras e seus resultados foram eficientes, porém, deve-se ter cuidado 

para não se trabalhar com uma quantidade pequena de amostra para que 

se possa detectar os menores constituintes. A colocação de maior ou 

menor quantidade de massa pode ser utilizada como recurso, quando se 

deseja controlar a dissolução (quantidade de analito), para se poder 

trabalhar com as curvas já estabelecidas para um aço. É importante 

salientar que as amostras deverão estar compactadas dentro da câmara 

de dissolução impedindo que as limalhas mudem de posição, permitindo 

maior ou menor contato com a solução extratora e, consequentemente, 

tenhamos uma variação na dissolução. Este efeito pode ser observado nas 

Figuras 6.5 e 6.6. 

Outro cuidado fundamental é de não se permitir a permanência de 

bolhas no sistema, dentro da câmara de dissolução, que tem o mesmo 

efeito nas medidas que o caso anterior (amostra não compactada). 

A forma da amostra, como limalhas, garante maior área de ataque a 

sofrer a dissolução, consequentemente, aumenta a massa dissolvida uma 

vez que seu formato permite maior contato com o extrator. 
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Figura 6.4 - Resultados obtidos para reatores (câmara de dissolução) 

empacotados com diferentes massas de aço IPT 98. 
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Figura 6.5 - Amostra de aço IPT 24A sem a compactação das limalhas 

dentro da câmara de dissolução. 
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Figura 6.6 - Amostra de aço IPT - 98 sem a compactação das limalhas 

dentro da câmara de dissolução 

Se a amostra sofrer passivação o ataque químico para de ocorrer e o 

sinal de emissão cai abaixo do limite de detecção. Este problema pode ser 

resolvido sem trocar a amostra e sem alterar o sistema. Basta que um 

fluxo de ácido clorídrico seja passado pela amostra e, em seguida, 

continuar o procedimento. Na Figura 6.7 e na Tabela 6.12, observa-se que 
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a amostra sofreu a passivação em aproximadamente 90 s. Detectado o 

problema, foi passada uma corrente de ácido clorídrico e, em seguida 

voltou-se a utilizar a solução extratora, permitindo assim a decapagem da 

amostra no próprio sistema. 
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Figura 6.7 -Efeito da decapagem com HCI 6,0 mol L-1 on line em uma 

amostra de aço IPT-98. 
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Tabela 6.12 - Efeito da decapagem com HCI 6,0 mol L-1 no sistema "on -

line". 

t(s) 

28 0,327 13,56 2,572 7,08 
56 7,74 5,93 1,735 46,63 
84 0,076 0,568 0,228 0,295 
112 0,076 0,018 0,228 0,295 
140 0,076 0,018 0,228 0,295 
168 0,076 0,643 0,228 0,295 
196 0,076 0,018 0,228 0,295 
224 0,076 0,018 0,228 0,295 
580 17,75 2,316 2,602 77,50 
608 16,77 1,719 1,801 81,20 
636 17,37 1,694 2,066 85,80 
664 20,12 1,767 4,131 88,00 
692 21,90 1,742 5,220 103,3 
720 22,33 1,54 5,480 101,2 
748 22,58 1,931 5,490 110,5 
776 20,48 1,756 4,011 117,6 

As pesquisas feitas com o aço IPT 22, com o sistema on -line, foram 

abandonadas após sucessivos entupimentos no nebulizador do ICP. 

Tentou-se aumentar a quantidade de filtro, mas não funcionou. Utilizou-se, 

após a câmara de dissolução, outro tubo, contendo somente filtro. Neste 

caso, a pressão sobre o sistema aumentou e o sistema apresentou 

vazamentos. Outra alternativa foi usar filtro de cigarro, que também não foi 

eficiente, uma vez que não resolveu o problema de entupimento no sitema. 

As Tabelas 6.13 e 6.14 apresentam os teores e desvios padrão 

obtidos das determinações realizadas em triplicatas para os aços IPT-24A 



54 

e 98 após dissolução total feita em microondas e pelo sistema "on line" 

proposto, bem como os valores certificados. 

No procedimento de dissolução parcial, uma pequena porção da 

amostra é dissolvida e, é suficiente para que se possa quantificar os teores 

dos elementos de interesse. Neste procedimento a homogeneidade da liga 

é um fator muito importante porque sua superfície será atacada e a 

amostra não será dissolvida totalmente. 

No processo de dissolução parcial, a massa total dissolvida não é 

conhecida, mas pode ser estimada através da curva analítica obtida 

utilizando-se padrões sintéticos. 

Embora o objetivo do trabalho visasse a determinação de Cr, Mn e Ni 

em aço e, todo o desenvolvimento do procedimento tenha sido feito 

somente com estes três elementos, ao final dos testes, fez-se a 

determinação também de molibdênio no sistema "on-line" e dissolução 

total por microondas para comparação. Os resultados, apresentados nas 

tabelas 6.13 e 6.14, mostram que este elemento não apresentou boa 

concordância com os valores certificados. Isso mostra a existência de um 

problema específico do sistema "on line" e a necessidade de novos 

estudos para a determinação deste elemento pelo sistema proposto, uma 

vez que, na dissolução total, esta determinação apresenta boa correlação 

com os valores certificados . 
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Tabela 6.13 - Valores médio (n=3) e estimativa do desvio padrão de Cr, 

Mn, Ni, Mo e Fe presentes em aço IPT 24A, determinados 

após dissolução total e parcial "on line". 

%Cr 
%Mn 
% Ni 
%Mo 
0/o Fe 

DISSOLUÇÃO 
TOTAL 

17,38 ± 0,01 
1,6 ± O, 1 

11,0 ± 0,1 
2,56 ± 0,04 

ONLINE 

17,43 ± O, 18 
1,47 ± 0,07 
11,25 ± 0,10 
1,57 ± 0,05 

65,01 ± 0,67 

CERT. 

17,37 ± 0,05 
1,53 ± 0,02 

11,12 ± 0,03 
2,47 ± 0,04 

Tabela 6.14 - Valores médios (n=3) e estimativa do desvio padrão de Cr, 

Mn, Ni, Mo e Fe presentes em aço IPT 98, determinados 

após dissolução total e parcial "on line". 

%Cr 
%Mn 
% Ni 
%Mo 
% Fe 

MICROONDAS 

16,84 ± 0,05 
2,15 ± 0,07 
10,66 ± 0,02 
2,08 ± 0,04 

ONLINE 

16,88 ± 0,08 
1,77 ± 0,01 

10,95 ± 0,12 
1,12 ± 0,02 

70,25 ± 0,31 

CERT. 

16,75 ± 0,04 
1,88 ± 0,01 

11,01 ± 0,03 
1,92 ± 0,03 
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Material certificado foi utilizado visando-se a avaliação do protocolo 

analítico "on-line" proposto neste trabalho em termos de precisão e 

exatidão. 

Aplicando-se um teste t pareado entre os resultados obtidos com a 

dissolução total e parcial, não houve diferença significativa em um nível de 

confiança de 95% para os elementos Cr, Mn e Ni. 

Portanto, a determinação de cromo, níquel e manganês em aços 

pôde ser realizada com boa precisão e exatidão pelo procedimento de 

dissolução parcial "on-line, utilizando espectrômetro de emissão ótica com 

plasma induzido seqüencial como detector. O procedimento de 

quantificação, usando o método de cálculo por somatória deve, 

preferencialmente, ser empregado utilizando-se um detector simultâneo. 

Caso isto não seja possível, deve-se efetuar os cálculos em um intervalo 

de tempo em que a dissolução permaneça constante. Outro fator 

importante é que a análise deve ser efetuada determinando-se 

aproximadamente 95% (em massa) da composição da liga. 

7. CONCLUSÕES 

A técnica de dissolução química parcial apresentou características 

favoráveis para as determinações de Cr, Mn e Nino aço 316 (IPT 24 A) e 

316 H (IPT 98) em relação ao método de dissolução total assistida por 

microondas, pois oferece maior agilidade, menor manipulação das 

amostras e menor tempo de análise. 

Resultados obtidos com o método de dissolução química parcial "on 

line" apresentaram boa concordância em um nível de confiança de 95% 

com os valores certificados para Cr, Mn e Ni. Para o Mo, novos estudos 

deverão ser efetuados para se determinar as causas que levaram aos 

baixos valores obtidos na dissolução "on line". 
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O procedimento proposto apresentou freqüência analítica de 20 

determinações por hora. O número de determinações pode ser melhorado 

utilizando-se um espectrômetro com detecção simultânea. Possibilitando 

deste modo, a utilização do protocolo analítico desenvolvido para controle 

de qualidade de produto. 

Em andamento: aplicação a outros tipos de aços ( 4340, 4140, 420, 

242). 

Futuros desenvolvimentos: aplicação à espectrômetros simultâneos, 

aplicação à elementos traços ( Cu, P, Se Si) e automação do processo. 
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9. APÊNDICE 

Certificados de análises dos materiais de referência (aços 22, 24A e 

98) certificados pelo Instituto de Pesquisa Tecnológicas - IPT, SP, Brasil. 



CERTIFICADO DE ANÁLISES 
Amostra Padrão 2 2 

ACO INOXIDÁVEL 440 A , 

Aço liga elaborado a vácuo e refundido sob escória, satisfazendo as especificações 
da ABNT e AISI sob a designação 440A e especificação SAE 51440A. 
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6 0,635 0,447 0,802 e 

7 0,623 0,444 0,814 ª 

8 0,630 0,457b 0,796 
0,797• 

MÉDIA 0,628 0,449 0,804 

a Espectrofotometria de absorção atômica 
b Fotometria (azul de molibdênio) 
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Métodos Alternativos 
g Fotometria (ditioxamida) 
h Gravimetria (dimetilglio~ma) 
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d CombustãoNolumetria (água oxigenada-hidróxido de sódio) 
e CombustãoNolumetria (iodeto-iodato) 

j Titulação potenciométrica (sulfato de ferro II amoniacal) 
I Fotometria (ácido perclórico) 

f Fotometria ( dietilditiocarbamato) 

Participantes 
1 Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT - São Paulo, SP - Tsai Soi Mui Lee, Amandio Prestes Vieira, Mirtis Irene Ariza. 
2 Cia. Aços Especiais Itabira - Acesita, MG - Bayard Lins Peixoto, José Rodrigues Castro, Dilé de Souza Luna. 
3 Cobrasma SI A - Osasco, SP - Arnaldo Baruzzi, Sergio Eloy Longo. 
4 Cia. Siderúrgica Nacional, CSN - Volta Redonda, RJ - José Edenê Beraldo, Sebastião Vitor Baliza, Afonso Ferreira de Souza. 
S Aços Anhanguera S/A - Mogi das Cruzes, SP - José de Queiroz Lemos, Irineu Alabarce de Paiva, Antonio Sato. 
6 Mannesmann S/ A - Belo Horizonte, MG - Paulo Abucater Vasconcelos. 
7 Innobra Innocenti Indústria Mecânica S/ A - Milton Setani, Milton Makoto Ikeda, João Batista de Carvalho Silva. 
8 Aços Villares S/ A - São Caetano do Sul, SP - João Arabage. 

Sylvia L. Moro 
Dezembro, 1978 Chefe do Núcleo de Padrões Analíticos 

. . Instituto d~ _Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/À .- IPT · 
.Cidade Unlversltá~a f ,ÔS~Ç8 .. -' s; Paulo. -'~P., -. Caixa Postál.7141 (CE~ O 1000) , . 

Endereço Telegráfico, TEC!'lINS! - Telex (O 1 1 )'22831 INPT BR - :relefone (O 1 t) 268~2_2 I I 
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CERTIFICADO DE ANÁLISES 

AÇO INOXIDÁVEL 316 

Amostra Padrão IPT 24A 

Aço inoxidável do tipo INMETRO NBR 5601-81, ASTM A276-87, SAE J405d e AISI, SOB A DESIGNAÇÃO 316. 

VALORES CERTIFICADOS• 

ELEMENTOS c Si Mn p s Cu Ni Cr Mo 

MÉDIA% 0,048 0,510 1,53 0,035 0,020 0,32 11 ,12 17,37 2,47 

DESVIO PADRÃO 
0, 002 0,004 0,02 0,001 0,001 0,02 0,03 0,05 0,04 

NA MÉDIA 

LIMITES DO SUPERIOR 0,051 0,517 1,55 
INTERVALO 

0,036 0,022 0,34 11, 17 17,44 2,52 

DE 
CONFIANÇA INFERIOR 0,044 0,503 1,51 0,034 0,019 Ó,30 11,08 17,29 2,41 

VALORES•• 
ESTIMADOS 

Co N 

o, 16 0,036 

0,01 0,001 

o, 18 0,038 

o, 13 0,034 

• t·• Para utilizar estes valores, deve-se fazer pelo menos duas determinações e verificar se a média está localizada dentro dos 
limites fornecidos. 

• Os limites dos VALORES CERTIFICADOS correspondem ao nível de 95% de confiança. 

MÉTODOS UTILIZADOS 

Carbono: combustão direta. 

Silício: gravimetria (desidratação com ácido perclórico), fotometria (azul de molibdênio), espectrofotometria de absorção 
atômica. 

Manganês: volumetria (persulfato-arsenito), fotometria (persulfato), fotometria (periodato), espectrofotometria de absorção 

Fósforo: 

Enxofre: 

Cobre: 

Níquel: 

atômica. · 

fotometria (azul de molibdênio), volumetria (hidróxido de sódio - acidimetria). 

combustão direta. 

espectrofotometria de absorção atômica, fotometria (dietilditiocarbamato/extração em tetracloreto de carbono). 

gravimetria (dimetilglioxima), fotometria (dimetilglioxima), gravirnetria (eletrólise). 

Cromo: volumetria (ferro li amoniacal-permanganato), volumetria (ferro li amoniacal-dicromato). 

Molibdênio: espectrofotometria de absorção atômica, gravimetria (alfa-benzoinoxima) , fotometria (tiocianato). 

Cobalto: espectrofotometria de absorção atômica. 

NitFOgênio: fusão sob gás inerte. 



PARTICIPANTES 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A., IPT - São Paulo, SP - Angela Maria Rabello, Maria Salete 
de Lima, José de Alcântara. 

2 Cia. Aços Especiais ltabira - ACESITA, MG - Bayard Lins Peixoto, Paulo Roberto Drumond Guerra, Jorge Benevenuto, Ro
mero Rodrigues Soares, João Batista de Souza, Jorge Carvalho Raimundo. 

3 Eletrometal Aços Finos S.A. - Campinas, SP - Valentim Benedito Lazarine, Mauro Alves, Viriato Antonio Carvalho Artem, Luiz 
Aparecido Panini. 

4 Cia. Ferro e Aço de Vitória, COFAVI - Cariacica, ES - Wolfgang Enrico Riegert, Alberto Geraldo dos Santos, Terezinha de 
Jesus Castelo Borges. 

A preparação, análise e certificação deste material de referência foram supervisionadas por Tsai Soi Mui Lee e Nedir Dorta San
tiago Pereira, pesquisadoras do Agrupamento de Materiais de Referência da DQEQ-IPT. 

O material apresenta granulometria entre as peneiras ABNT nº 20 (abertura de 0,84mm) e ABNT Nº 30 (abertura de 0,60mm). 

A matéria-prima para a preparação deste padrão foi adquirida da firma Aços Villares S/A, sob a designação de aço V316. 

Outubro, 1987 Sylvia L. Moro 
Chefe do Agrupamento de Materiais de Referência 



Certificado .de Materiais de Referência nº 030 I 

AÇO INOXIDÁVEL (Cr-Ni-Mo-Ti) 

Amostra Padrão IPT 98 

O material apresenta granulometria entre as peneiras ABNT nu 10 (abertura de 2,00 mm) e ABNT nu 30 (abertura de 0,60 mm). 
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~ Cl Cl Cl Cl 

0,049 0,27 1,87ª 0,040 0,014 16,74f 11,01 0,289m 1,86° 0,39m 0,122 0,072 0,075 0,050"' 0,052"' 0,018 0,0113 

e, 0,049 0,26 1,87b 0,04le 0,017 16,69g 10,96Í 0,289"' 
1,96° 

0,42q 0,122 
1,95P 

0,069 0,070 0,056"' 0,0111 

e 0,41 0,127 
~ 0,051 0,26 1,88c 0,044 0,015 16,77h 10,99 0,292 1,92 0,41 m 0,127d 0,069 0,071 0,054 0,018 0,0117 

/..,"<:' 
1,87b 16,73; 11,0JÍ 

~"l 0,050 0,27 0,04le 0,016 0,296m 1,92° 0,39"' 0,118 0,071 0,071 0,051 m 0,052"' 0,019 0,0112 

e, 
1,87d 0,044d 16,78d 0,125d 0,070d 0,074d ~ 0,050 0,26 0,016 11,09 0,296 1,92 0,41 0,053 0,051 0,023 0,0102 

~ 
0,050 0,26 

1,88c 
0,043 0,016 16,80h 

11,01 
0,295 1,90 0,41 0,130 0,068d 0,073d 0,056 0,054 0,019d 0,0111 1,90d 11,ü31 1,90P 0,1295 0,0561 

1,868 
0,042 

16,76; 
0,288 1,93 0,41 

0,128d 0,070d 0,074d 0,014d 0,051 0,27 0,044d 0,016 10,96 0,289" 1,95P 0,42' 0,050 0,051 0,0116 

1 O valor certificado do elemento é a melhor estimativa do valor verdadeiro, baseado nas médias de 6 resultados de cada laboratório participante 
do Programa lnterlaboratorial de Certificação. 

2 Os limites dos valores certificados correspondem ao nível de 95% de confiança. Para utilizar estes limites deve-se fazer, pelo menos, duas 
determinações e verificar se a média está localizada dentro do intervalo de confiança fornecido. 

Informação adicional: Três laboratórios determinaram, também, o teor de nióbio (Nb), por espectrometria de plasma e fotometria, 
[ 4-(2-piridilazo )'-resorcinol], obtendo-se a média de 0,007%. 

a Volumetria (persulfato-arsenito) 
b Fotometria (persulfato) 
c Fotometria (periodato) 
d Espectrometria de emissão (plasma) 
e Volumetria (hidróxido de sódio-acidimetria) 
f Volumetria (sulfato de ferro II-potenciometria) 
g Fotometria (ácido perclórico) 
h Volumetria (ferro li amoniacal) 

Volumetria (ferro li amoniacal-permanganato) 
Fotometria (dimetilglioxima) 

MÉTODOS ALTERNATIVOS 
I Eletrogravimetria 
m Espectrofotometria de absorção atômica 
n Volumetria (iodometria-tiossulfato) 
o Fotometria (tiocianato-cloreto de estanho II/acetato de butila) 
p Gravimetria (alfa-benzoinoxima) 
q Fotometria (água oxigenada) 
r Fotometria (ácido cromotrópico) 
s Fotometria (sal nitroso R) 
t Fotometria (tiocianato) 



LABORATÓRIOS PARTICIPANTES 

• AÇOS FINOS PIRATINI - São Jerônimo, RS - Neila Beatriz Bonatto, Wilson Rodrigues Cunha, Givaldo Rodrigues da Silva, Aldo 
M. Vianna, Pedro Erni Albert. 

• AÇOS VILLARES S.A. (Usina Anhangüera) - Mogi das Cruzes, SP - Irineu Alabarce de Paiva, Sérgio Luis Cotrim Martins, 
Mauro Antonio Cangnioni. 

• AÇOS VILLARES S.A. (Usina São Caetano do Sul) - São Caetano do Sul, SP - Masanori Sato, Marcos A. Parise, Edson Estevarn 
Castilho, Wellington R. Lentini, Wilson M. da Veiga, Nelson 1. Filho. 

• COMPANHIA AÇOS ESPECIAIS ITABIRA- ACESITA - Acesita, MG - Antonio Carvalho Torres, Jorge Carvalho Raimundo, 
Paulo Roberto Drumond Guerra, Adailton Moreira Coelho, Andrea Marinho, Rogério Horta Marques. 

• COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN - Volta Redonda, RJ - Antonio Carlos Baliza, João Afonso Sampaio, José 
Angelo Pereira Filho, José Francisco Leal, José Maria da Silva, Valdeir Pereira dos Santos, José Francisco Chaves L. Silva. 

• ELETROMETALS.A. METAIS ESPECIAIS - Sumaré, SP- Miguel Carlos Martins, Luiz Aparecido Panini, Antonio Rodrigues, 
José Carlos de Oliveira. 

• INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT - São Paulo, SP - Vagner Tadeu 
Vallerde, Maria Salete L. F. Soares, Adelson Lopes da Silva, José de Alcântara. 

O Programa Interlaboratorial para a certificação deste material de referência foi coordenado pela Química Maria Isabel Lima Craveiro, 
do Núcleo de Materiais de Referência - NMR/DQ - IPT. 

A matéria-prima para a preparação deste padrão foi doada por Aços Villares S.A. (Usina São Caetano do Sul). 

----
Tsai Sai Mui Lee 

Pesquisadora Consultora do Núcleo 
de Materiais de Referência 

Maio, 1996 

Vera Maria L. Ponç 
Chefe do Núcleo de ateriais 

de Referência 

A certificação deste material de referência é válida por cinco anos. 
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