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RESUMO 

ARAUJO, João Victor de Sousa. INFLUÊNCIA DOS TRATAMENTOS 
TERMOMECÂNICOS NA MICROESTRUTURA E NO COMPORTAMENTO DE 
CORROSÃO DA LIGA AA2198. 2019. Dissertação (Mestrado em Tecnologia 
Nuclear- Materiais) Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares- IPEN/CNEN. 
São Paulo. 
 

Ligas Al-Cu-Li têm mostrado grandes vantagens em relação às ligas 

convencionais de Al-Cu-Mg usadas na indústria aeroespacial, devido à suas 

excelentes propriedades, como alta resistência à fadiga e baixa densidade. As 

propriedades mecânicas destas ligas dependem de sua microestrutura, e esta, 

por sua vez, dos tratamentos termomecânicos aos quais as ligas são submetidas 

durante o processo de fabricação. Neste estudo, os efeitos de três tratamentos 

termomecânicos, T3 (deformação em uma direção e envelhecimento natural), T8 

(deformação em uma direção e envelhecimento artificial) e T851 (deformação em 

duas direções e envelhecimento artificial), na resistência à corrosão da liga 2198, 

foram avaliados por ensaios de imersão e ensaios eletroquímicos, em soluções 

contendo íons cloreto (Cl-). A fase T1 (Al2CuLi) é a principal responsável pelo 

endurecimento desta liga. A presença deste precipitado foi analisada por 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM), microdureza e calorimetria 

diferencial de varredura (DSC). Os resultados de análises de microestrutura e 

microdureza mostraram diferenças para as ligas submetidas aos três tratamentos. 

As ligas submetida aos tratamentos T8 e T851 mostraram maior densidade de 

fase T1 em relação ao tratamento T3. Esta fase é eletroquimicamente mais ativa 

do que a matriz de alumínio e, quando exposta a meios corrosivos, resulta em 

corrosão localizada severa (CLS), proveniente de ataque cristalográfico. A CLS 

tem como principal característica a evolução de gás hidrogênio, o que foi 

confirmado pelos ensaios de visualização em gel e de microscopia eletroquímica 

de varredura (SECM). Por outro lado, a liga 2198-T3 apresentou corrosão por 

pites que resultou na formação de cavidades ou trincheiras (trenching) associadas 

aos intermetálicos de dimensões micrométricas. Estes geram descontinuidades 

no filme passivo e criam micropilhas, dando início ao processo de corrosão 

localizada da liga. Os resultados de espectroscopia de impedância eletroquímica 

e da técnica de varredura do eletrodo vibratório (SVET) confirmaram as 

observações dos ensaios de imersão, desde as primeiras horas de ensaio. Foi 

observada menor resistência à corrosão localizada para as ligas T8 e T851 

quando comparadas com a liga T3. Os resultados permitiram concluir que os 

tratamentos termomecânicos T8 e T851 são prejudiciais para a resistência à 

corrosão da liga 2198. 

 
Palavras chaves: tratamentos termomecânicos, ligas Al-Cu-Li, corrosão 

localizada severa (CLS), técnicas eletroquímicas, microscopia eletroquímica de 

varredura (SECM), técnica de varredura do eletrodo vibratório (SVET). 



 

ABSTRACT 

ARAUJO, João Victor de Sousa. THE INFLUENCE OF THE 
THERMOMECHANICAL TREATMENTS IN THE MICROSTRUCTURE AND 
CORROSION RESISTANCE OF 2198 ALLOY. 2019. Dissertation (Master's 
degree in Nuclear Technology- Materials) - Nuclear and Energy Research Institute 
- IPEN/CNEN. São Paulo. 

Al-Cu-Li alloys have shown great advantages over conventional Al-Cu-Mg alloys 

used in the aerospace industry due to their excellent properties such as high 

fatigue strength and low density. The mechanical properties of these alloys 

depend on their microstructure, which in turn depends on the thermomechanical 

treatments to which the alloys are subjected during the manufacturing process. In 

this study, the effects of three thermomechanical treatments, T3 (cold rolling in 

one direction and natural aging), T8 (cold rolling in one direction and artificial 

aging) and T851 (cold rolling in two directions and artificial aging), on the corrosion 

resistance of the 2198 alloy were evaluated by immersion and electrochemical 

tests in chloride (Cl-) solutions. The T1 phase (Al2CuLi) is mainly responsible for 

the hardening of this alloy. The presence of this precipitate was analyzed by 

transmission electron microscopy (TEM), microhardness and differential scanning 

calorimetry (DSC). The results of microstructure and microhardness analysis 

showed differences for the alloys submitted to the three treatments. Alloys 

submitted to treatments T8 and T851 showed higher density of phase T1 

compared to treatment T3. This phase is electrochemically more active than the 

aluminum matrix and, when exposed to corrosive media, results in severe 

localized corrosion (CLS) from crystallographic etching. The main characteristic of 

CLS is the evolution of hydrogen gas, which was confirmed by gel visualization 

and scanning electrochemical microscopy (SECM) tests. On the other hand, the 

2198-T3 alloy showed pitting corrosion that resulted in the formation of cavities or 

trenching associated with micrometric intermetallic particles. These generate 

discontinuities in the passive film and create microcells, initiating the localized 

corrosion process of the alloy. The results of electrochemical impedance 

spectroscopy and the vibrating electrode scanning electrode technique (SVET) 

confirmed the observations of the immersion tests from the first hours of the test. 

Lower localized corrosion resistance was observed for T8 and T851 alloys when 

compared to T3 alloy. The results show that the T8 and T851 thermomechanical 

treatments are detrimental to the corrosion resistance of the 2198 alloy. 

Keywords: thermomechanical treatments, Al-Cu-Li alloys, severe localized 

corrosion (SLC), electrochemical techniques, Scanning Electrochemical 

Microscopy (SECM), Scanning Vibrating Electrode Technique (SVET).  
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, as características mecânicas e eletroquímicas das 

ligas Al-Cu-Li têm sido estudadas por muitos pesquisadores [1–7], pois essas 

ligas desempenham papéis importantes na indústria aeroespacial, especialmente 

em aplicações militares [8]. A razão para o aumento do uso de ligas de Al-Cu-Li 

em estruturas aeroespaciais é o surgimento da terceira geração de ligas Al-Cu-Li 

que possui alta resistência a fadiga e baixa densidade, quando comparadas com 

as ligas das gerações anteriores e com a liga 2024 (Al-Cu-Mg). Estas ligas são 

consideradas avançadas para a indústria aeroespacial, além de serem mais 

baratas que os compósitos e as ligas de Ti [9]. Como resultado, as ligas Al-Cu-Li 

usadas em aeronaves promovem melhor eficiência de combustível e menor custo 

de manutenção. A liga 2198, estudada neste trabalho, é uma das ligas mais 

avançadas entre as comercialmente disponíveis da terceira geração de ligas Al-

Cu-Li, sendo esta aplicada principalmente na fuselagem da aeronave Airbus A350 

[10].  

A microestrutura destas ligas é composta de partículas micrométricas 

chamadas partículas constituintes (PC), que se formam na fundição, e fases 

nanométricas endurecedoras formadas durante o envelhecimento. No presente 

estudo, as PC das ligas são catódicas em relação à matriz de alumínio e causam 

ataque localizado em seu entorno [11]. Nas ligas de Al-Cu-Li, as fases 

nanométricas como ' (Al3Li), ' (Al2Cu), S (Al2CuMg) e T1 (Al2CuLi) contribuem 

para sua resistência mecânica [12]. Essas partículas são formadas durante o 

envelhecimento e são significativamente afetadas pelos tratamentos 

termomecânicos aos quais as ligas são submetidas, o que, por sua vez, influencia 

a resistência à corrosão e mecânica destas ligas. Por exemplo, a liga 2198 exibe 

maior resistência à tração na condição T8 quando comparada com a condição T3. 

As maiores quantidades de precipitados T1 formados na condição T8 aumentam 

significativamente esta propriedade [12]. Assim, muitos pesquisadores estudaram 

a precipitação da fase T1 durante os tratamentos termomecânicos, a fim de 

melhorar as propriedades mecânicas e avaliar a influência destas na corrosão das 

ligas Al-Cu-Li [13–15]. 
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Zou et al. [16] investigaram a influência do tempo de envelhecimento 

no comportamento de corrosão da liga 2198-T3 por meio de testes eletroquímicos 

na presença de íons Cl-. Eles observaram que a resistência mecânica e a 

resistência à corrosão diminuíram gradualmente com o envelhecimento a 175 °C 

por 18 horas, mas, após esse estágio, a resistência à corrosão aumentou, devido 

à solubilização da fase T1. Além disso, Li et al. [17] observaram melhorias com o 

tempo de envelhecimento nas propriedades mecânicas de uma liga Al-Cu-Li 

envelhecida artificialmente. Estes trabalhos demonstram claramente como as 

condições de têmpera afetam significativamente a resistência à corrosão das ligas 

Al-Cu-Li. Trabalhos recentes [18–21] estudaram o desenvolvimento da corrosão 

localizada em ligas Al-Cu-Li. Ma et al. [3] investigaram os efeitos da 

microestrutura na resistência à corrosão da liga 2099-T8. Eles observaram que o 

ataque de corrosão associado às partículas constituintes era superficial quando 

comparado ao causado pela dissolução da fase T1, e denominaram este último 

tipo de ataque como corrosão localizada severa (CLS).  

No presente estudo, a microestrutura e a resistência à corrosão da liga 

2198 submetida à diferente tratamentos termomecânicos, especificamente T3, T8 

e T851 conforme fornecidos pelos fabricantes, foram investigadas, e foi 

estabelecida uma correlação entre suas microestruturas e os mecanismos de 

corrosão associados. 
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2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA  

O objetivo deste trabalho é investigar o efeito dos tratamentos 

termomecânicos T3, T8 e T851 na microestrutura e resistência à corrosão 

localizada da liga 2198. 

Os tratamentos termomecânicos podem resultar em diferentes 

microestruturas e são empregados na fabricação das ligas de Al-Cu-Li com a 

finalidade de conformar e, ao mesmo tempo, provocar a precipitação de segundas 

fases na matriz das ligas. Este trabalho visa portanto, entender como as ligas 

submetidas a várias têmperas se comportam frente à corrosão, sem tratamentos 

ou revestimentos de proteção. Esta situação simula a condição de exposição a 

ambientes corrosivos quando há falha nos revestimentos de proteção, por 

exemplo, resultante de trincas e riscos. 

Os ensaios descritos neste trabalho propõem compreender o 

mecanismo de corrosão para cada liga relacionando a caracterização 

microestrutural com o comportamento eletroquímico.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 As ligas Al-Cu-Li 

O desenvolvimento das ligas Al-Li teve início em 1927 quando a 

primeira patente utilizando lítio foi publicada nos EUA [8]. Em 1960, a Alcoa 

desenvolveu uma das primeiras ligas à base de Al-Li para ser comercializada 

dando início à primeira geração destas ligas. Com a crise do combustível na 

década de 70, muito esforço foi feito para melhorar as propriedades destas ligas, 

o que ocasionou o desenvolvimento da segunda geração. Esta têm como 

representantes as ligas 2090 (Al-Cu-Li-Zr) e 8090 (Al-Mg-Li-Zr). No entanto, 

apesar da melhoria nas propriedades, estas ligas não foram bem aceitas pela 

indústria aeroespacial por apresentarem baixa tenacidade [8,22].  

A procura da indústria aeronáutica por materiais leves contribuiu para o 

desenvolvimento da terceira geração de ligas Al-Li com o objetivo de superação 

das deficiências das gerações anteriores. Entre as primeiras ligas produzidas da 

terceira geração pode-se destacar a liga 2099 (Al-Cu-Li) que teve sua aplicação 

bem sucedida em estruturas de aeronaves [23]. 

Nos últimos anos foram desenvolvidas ligas à base de Al-Li ainda mais 

leves. Um exemplo destas é a liga 2198 que apresenta alta resistência mecânica 

e alto módulo de elasticidade [24], quando comparada com outras ligas da série 

2XXX. No entanto, quando se refere ao comportamento frente à corrosão, estas 

ligas mostram baixa resistência ao ataque localizado, principalmente devido à alta 

reatividade do lítio [21].  

Ma et al. [2,25–27] e Zhang et al. [23] estudaram a resistência à 

corrosão da liga 2099 (Al-Cu-Li) e chegaram à conclusão que a adição de lítio tem 

influência significativa na resistência à corrosão da mesma. De acordo com 

Huang et al. [15] e Li et al. [28] as modificações microestruturais resultantes dos 

tratamentos termomecânicos também afeta a resistência à corrosão destas ligas. 

Li et al. [29] compararam o efeito de diferentes tratamentos na liga 2099 e 

comprovaram que estes podem modificar a resistência à corrosão deste material 

devido às heterogeneidades microestruturais que cada tratamento causa, como a 

distribuição dos intermetálicos, formação dos grãos e sub-grãos. A resistência 
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mecânica das ligas de alumínio é aumentada por meio do tratamento térmico de 

envelhecimento por precipitação, em que fases intermetálicas precipitam na 

matriz de alumínio. Estas fases intermetálicas podem ser divididas em três grupos 

[30]:  

 Partículas constituintes: formadas durante a solidificação da liga por 

reação eutética. Estas possuem tamanhos em escala micrométrica e 

detêm em sua composição química elementos que estão abaixo do 

limite de solubilidade do alumínio, como Fe, Si e Mn. 

 Precipitados endurecedores: atuam como obstáculo para a 

movimentação de discordâncias aumentando assim a resistência 

mecânica da liga. Estes possuem tamanho em escala nanométrica e 

são bem dispersos pela matriz. 

 Dispersóides (fases intermetálicas muito finas): são partículas finamente 

divididas de uma fase dispersa em outra. Estas não contribuem para o 

endurecimento da liga e não podem ser dissolvidas após sua formação. 

A tabela 1 mostra as principais características microestruturais das 

ligas de Al-Cu-Li e sua influência frente à corrosão. 

Tabela 1- Características microestruturais nas ligas de alumínio. 

Característica 
microestrutural 

Tamanho Influência na resistência a corrosão 

Contornos de 
grãos e subgrãos 

Dezenas de 
micrômetros 

Ataque intergranular. Corrosão com orientação 
preferencial ao longo dos contornos, geralmente 
associada com a presença de segundas fases 

(precipitados). 

Partículas 
constituintes 

0,5µm a 50µm 
Se anódico a matriz ocorre um ataque envolta da 

fase, se catódico a matriz ocorre um ataque 
localizado na mesma. 

Precipitados 20nm x 200nm Facilita o ataque intergranular. 
Dispersóides 50nm x 400nm Facilita o ataque intergranular. 

Defeito a nível 
atômico 

(linhas de 
discordância) 

Dezenas de 
nanômetros 

Ataque localizado em alguns grãos  
(grãos termodinamicamente mais ativos). 

Fonte: [31] 

Desta forma, é de grande importância investigar a relação entre as 

características microestruturais das ligas de Al-Cu-Li com a resistência a corrosão 

uma vez que o processo de fabricação pode causar alterações microestruturais 

nas mesmas. 
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3.1.1 Influência dos elementos de liga  

A resistência mecânica das ligas Al-Cu-Li pode ser aumentada por 

meio do endurecimento por solução sólida e precipitação de segunda fase. Dessa 

forma, os elementos de liga desempenham papel importante nas propriedades 

químicas e físicas do produto final. A Tabela 2 descreve os efeitos dos elementos 

de liga sobre a microestrutura e propriedade das ligas Al-Cu-Li.  

Tabela 2- Influência da adição dos elementos de liga na microestrutura das ligas Al-Cu-Li. 

Elemento Influencia Referência 

Cu 

Melhora a ductilidade e a tenacidade; aumenta a resistência 

mecânica por precipitação de segundas fases e por solução 

sólida; minimiza a formação de PFZ (zona livre de 

precipitados); causa a precipitação de partículas micrométricas 

com alto teor de cobre durante a fundição, e de baixo teor 

durante o envelhecimento. 

[32,33] 

Li 
Diminui a densidade e aumenta a resistência mecânica pela 

precipitação da fase T1 (Al2CuLi). 
[34] 

Mg 

Melhora a ductilidade e a tenacidade; melhora resistência 

mecânica pela precipitação da fase S’ (Al2CuMg) e solução 

sólida; diminui a solubilidade do lítio e a densidade da liga. 

[32] 

Mn 
Controla o tamanho de grão pela precipitação das fases Al6Mn 

e AlCuMn. 
[12] 

Fe 

Impureza que favorece a formação de fases intermetálicas 

micrométricas (partículas constituintes) que não contribuem 

para a resistência mecânica. 

[35] 

Ag 
Aumenta resistência por solução sólida e causa precipitação 

da fase  (Al2Cu). 
[36,37] 

Zr 

Aumenta a ductilidade e tenacidade; favorece a estabilização 

dos subgrãos e retarda a recristalização pela precipitação da 

fase ’ (Al3Zr). 

[12] 

Zn 

Melhora a resistência mecânica pelo mecanismo de 

endurecimento por solução sólida e melhora a resistência a 

corrosão. 

[38] 

Si 
Impureza que diminui a densidade, favorece a fusão e a 

deformação plástica uniforme pela precipitação da fase AlLiSi. 
[33] 

Ti Favorece o refino de grão. [39] 
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3.2 Metalurgia das Ligas de Al-Cu-Li 

3.2.1 Tratamento térmico  

O alumínio puro é um material altamente maleável [40]. Esta 

propriedade limita sua aplicação onde cargas e esforços estejam envolvidos. A 

resistência mecânica do alumínio é aumentada por meio de solução sólida em 

que os átomos (impurezas) se ajustam na rede cristalina do alumínio dificultando 

a movimentação dos planos cristalográficos [41]. Estas impurezas podem entrar 

na rede cristalina do alumínio de maneira substitucional (Cu, Mg, Mn e Li) ou 

intersticial. Outra maneira utilizada de aumentar a resistência do alumínio é 

através do endurecimento por precipitação [41]. Neste caso, fases endurecedoras 

precipitam na matriz da liga de alumínio impedindo ou dificultando o movimento 

das discordâncias pelo material, tornando-o assim mais duro e menos dúctil. 

Estes precipitados se formam por nucleação heterogênea, ou seja, só precipitam 

em sítios preferenciais, como linhas de discordâncias, contornos de grão e 

subgrãos. O diagrama abaixo ilustra a nucleação das fases endurecedoras no 

diagrama binário Al-Cu. 

Figura 1- Diagrama Al-Cu mostrando a sequência de etapas do tratamento térmico de 
endurecimento por precipitação e as microestruturas produzidas nestas ligas 
(SSSS=solução sólida supersaturada). 

 

Fonte: autor, adaptado de [41]. 
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O controle do tamanho dos precipitados junto à matriz de alumínio é 

obtido por três tratamentos térmicos [42,43] que são realizados na região 

quadriculada em azul na figura acima, quais sejam: (1) tratamento térmico de 

solubilização, onde os átomos do soluto são dissolvidos e formam uma solução 

sólida monofásica, (2) o resfriamento rápido até temperaturas relativamente 

baixas preservando este estado, e (3) o tratamento por envelhecimento a 

temperatura constante, em que partículas de precipitados se formam e crescem. 

Todos esses tratamentos citados podem ser definidos através do diagrama de 

fases binário da liga Al-Cu [44]. 

A resistência, dureza e ductilidade são dependentes do tempo de 

tratamento térmico e tamanho das partículas [45]. É importante salientar que 

durante o tratamento térmico de endurecimento por precipitação várias fases 

podem ser formadas [46]. Estas diferem em tamanho, forma e função que 

desempenham no material. É comum encontrar nas ligas de alumínio diversos 

tipos de fases que se formam durante o envelhecimento, a saber, como já 

mencionado: partículas constituintes, precipitados e dispersóides.  

Os precipitados podem variar de acordo com sua composição química. 

A precipitação destes ocorre em sítios preferenciais, como linhas de 

discordâncias, contornos de grãos e subgrãos. Os precipitados contribuem para o 

aumento da resistência mecânica nas ligas de alumínio. Vale destacar que estes 

podem ser coerentes, semi-coerentes ou incoerentes com a matriz de alumínio. 

Na precipitação coerente, as discordâncias conseguem cisalhar os precipitados 

ocasionando elevados níveis de endurecimento da liga; enquanto na precipitação 

incoerente, o cisalhamento dos precipitados pelas discordâncias não é possível 

[43].  

A composição das partículas destas fases intermetálicas depende 

exclusivamente da composição química da liga. A nomenclatura das ligas de 

alumínio é definida pela ASTM [43] por quatro dígitos “XXXX”. O primeiro dígito 

representa o elemento de liga majoritário no material. Esta divisão compreende 

desde a série 1XXX (Al comercialmente puro) até a 8XXX (elementos de liga 

como Sn ou Li). A liga 2198, objeto deste estudo, se enquadra na série 2XXX, 

pois tem o cobre como principal elemento de liga. Nesta liga, a adição de lítio 
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pode resultar na precipitação da fase coerente δ’(Al3Li). Esta precipita 

homogeneamente na matriz e possui morfologia tipicamente esférica. A fase 

δ’(Al3Li) permanece coerente, mesmo após um período elevado de 

envelhecimento. Contudo, Proton et al. [47] observaram que envelhecimentos 

extensos em temperaturas acima de 190 °C podem resultar na precipitação 

icosaédrica (sólido com 21 faces triangulares) nos contornos de grão da matriz, e 

tais precipitados desempenham papel importante no processo de fratura. Deve 

ser salientado que o desenvolvimento das ligas aeronáuticas tem foco no 

aumento da tenacidade e resistência à fadiga.  

Modificações na composição química e no processo de conformação 

(tratamentos termomecânicos) podem resultar na otimização entre resistência 

mecânica e tenacidade. Adições de Cu e Mg favorecem a precipitação de 

precipitados coerentes e semi-coerentes das fases ϴ’(Al2Cu), S(Al2CuMg) e 

T1(Al2CuLi). A precipitação dessas fases minimiza a ocorrência de zonas livres de 

precipitados (PFZ’s) próximas aos contornos de grão. A adição de Zr resulta na 

precipitação de dispersóides de morfologia cúbica β(Al3Zr) que estabilizam a 

estrutura dos subgrãos e suprimem a recristalização, contribuindo para elevação 

da resistência mecânica e da tenacidade. A figura abaixo ilustra a microestrutura 

esquemática das ligas de Al-Cu-Li.  

Figura 2- Microestrutura esquemática ilustrativa das ligas de Al-Cu-Li de 3a geração. 
 

 

Fonte: autor, adaptado de [8]. 
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A decomposição de precipitados metaestáveis δ’(Al3Li) na liga 2198 

para formação dos precipitados estáveis no sistema Al-Li, como a fase 

T1(Al2CuLi) é indicada nas equações (1) e (2). Esta decomposição acontece com 

o decorrer do tempo e pode ser observada pela diminuição de dureza na liga, pois 

os precipitados vão perdendo a coerência com a matriz de alumínio.  

' (Al3Li)   (AlLi) (1) 

GP* Z’S  ’’  ’   (Al2Cu)  T1 (Al2CuLi) (2) 

 

Na equação (2), GP* Z’S representa zonas de Guinier Preston. A fase 

estável T1(Al2CuLi) apresenta rede cristalina com arranjo de plaquetas 

hexagonais finas, e a nucleação desta ocorre nos defeitos cristalográficos. Com o 

aumento da precipitação da fase T1, a resistência mecânica da liga aumenta. 

Uma técnica muito útil para investigar a microestrutura com relação às fases 

nanométricas e a características das fases endurecedoras é a microscopia 

eletrônica de transmissão (TEM). A Figura 3 mostra a imagem das principais 

fases analisadas por TEM nas ligas Al-Cu-Li. 

Figura 3- (a) Imagens obtidas por TEM da liga 2198-T851 mostrando a fase T1 e a fase 
composta Al3Zr / Al3Li, e (b) imagem de TEM da área marcada em (a) com maior 
ampliação e (c) padrão  de difração (SAED) perto do eixo da zona Al [101]. 

 

Fonte: [19]. 
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Uma desvantagem do uso de TEM é o difícil preparo das amostras e a 

representatividade destas em relação à área global, uma vez que áreas muito 

pequenas são analisadas [12]. Desta forma muitos pesquisadores propuseram 

compreender a cinética de precipitação e dissolução dos precipitados nas ligas de 

Al-Cu-Li utilizando a Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) [48–54]. Assim o 

DSC surge como uma técnica complementar ao TEM para identificar as 

temperaturas de precipitação e morfologia das fases, respectivamente. Através do 

DSC é possível verificar variações de calor exotérmico e endotérmico provocadas 

por transformações de fases ou mudanças químicas e estruturais (recristalização 

e recuperação) [37,49,52,55–57]. Entender a cinética de precipitação das fases 

endurecedoras nas ligas de alumínio é de grande importância para compreender 

a microestrutura do material, dispersão dos precipitados, morfologia dos mesmos 

e ausência ou presença destas fases [56]. Pois, durante a fundição e 

posteriormente nos tratamentos termomecânicos, há uma grande dificuldade em 

determinar o início de formação destas fases [58]. Desta forma, o DSC é uma 

técnica alternativa para compreender as temperaturas de precipitação e 

dissolução de diversas fases facilitando assim o entendimento na formação das 

mesmas.  

Segundo Dorin et al. [53] através do DSC é possível comparar efeitos 

de diferentes tratamentos térmicos sobre uma mesma amostra. Nos últimos anos 

muitos pesquisadores têm usado o DSC em ligas de Al-Cu-Li para comparar 

diferentes zonas expostas aos tratamentos térmicos e os efeitos da soldagem por 

fricção (FSW) possibilitando assim o entendimento da formação destas fases 

[36,37,59]. A tabela abaixo nos mostra algumas informações obtidas por TEM e 

DSC sobre os principais precipitados nas ligas de Al-Cu-Li. 
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Tabela 3-Precipitados presentes nas ligas de alumínio-cobre-lítio e suas principais características.

Fase Estrutura Estequiometria  
Plano  

Atômico  
Características  Função 

T(°C) 
precipitação 

T(°C) 
Solubilização 

Ref. 

GP Zona - Al3Cu {100} 
Aglomerados de soluto 

extremamente finos (na ordem 
de 3 a 10 nm de tamanho) 

Endurecimento 93-121 121-150 [37,52,55] 

 Tetragonal Al2Cu {100} - 
Precipitação em forma de 

placa retangular ou octogonal 
ao longo da nucleação do 

plano {111} das discordâncias  
- 

- 315-371 >482 [55] 

’ Tetragonal Al2Cu {100} Endurecimento 315-371 >482 [55] 

’’ Tetragonal Al2Cu {100} Endurecimento >121 - [52] 

 Cúbica AlLi {011} 
Morfologia de placas 

principalmente nos contornos 
de grãos 

- - - [55] 

' Cúbica  Al3Li {011} 
Precipitados em forma de 

esferas 
Endurecimento 93-121 200- 250 [55] 

T1 Hexagonal Al2CuLi {111} Placas de forma fina ao longo  
Endurecimento, controle 

de dureza 
138-260 >400 [36,37,53] 

T2 icosaedra Al5liCu {111} 

Preferencialmente ao longo 
dos contornos de grãos após 

um tempo prolongado de 
envelhecimento em altas 

temperaturas 

Controle de dureza 370-427 >428 [36,55,59] 

' Cúbica Al3Zr {001} Dispersoides esféricos 
Controle de 

recristalização, controle 
de dureza 

- - [55] 

TB - Al7.5liCu4 {111} 

Preferencialmente ao longo 
dos contornos de grãos após 

um tempo prolongado de 
envelhecimento em altas 

temperaturas 

- 370-428 >428 [37,54] 

- Ortorronbica Al20Cu2Mn3 - - 
Controle de tamanho e 

textura de grãos, 
controle de dureza 

- - [55] 
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3.2.2 Tratamento termomecânico  

É possível obter diferentes propriedades nas ligas de alumínio através 

de transformações microestruturais [8,12,31,60]. De acordo com o ASM 

Handbook [43] estas transformações podem ser obtidas pelo resfriamento rápido, 

por meio de deformações plásticas, a frio ou a quente, ou, também, por 

tratamentos térmicos, ou mesmo, pela combinação de ambos, através dos 

tratamentos termomecânicos.  

Nos tratamentos termomecânicos a deformação plástica pode ser 

realizada antes, após, ou intercalada com o tratamento térmico. As conformações 

plásticas mais comuns nas ligas de alumínio voltadas para a indústria aeronáutica 

são a extrusão e a laminação. A figura abaixo mostra o esquema de um processo 

de conformação [61–64].  

Figura 4-Esquema do processo de conformação (laminação). 

 

Fonte: autor. 

 

O tratamento termomecânico é realizado quando se quer aumentar a 

taxa e o grau de endurecimento por precipitação. A deformação plástica aumenta 

a densidade de discordâncias na liga criando, assim, sítios preferenciais para a 

nucleação e crescimento dos precipitados. Desta forma, ocorre endurecimento 

mais rápido no material, uma vez que a plasticidade é relacionada com a 

movimentação de discordâncias e a dificuldade destas em se movimentar causa 

aumento de dureza na liga.  
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Os tratamentos térmicos nas ligas de alumínio são identificados pela 

letra T (ligas solubilizadas e envelhecidas) e, respectivamente à letra, segue-se 

uma sequência de números que variam de 1 a 10. Cada número tem um 

significado em relação à têmpera, ou seja, eles informam as etapas de tratamento 

da liga. A descrição dos tratamentos termomecânicos das ligas utilizadas neste 

estudo é apresentada na Tabela 4:  

Tabela 4- Tratamentos termomecânicos das ligas de alumínio utilizadas neste estudo. 

Tratamento  Descrição 

T3 (1) solubilização; (2) trabalho a frio; (3) envelhecimento natural. 

T8 (1) solubilização; (2) trabalho a frio; (3) envelhecimento artificial. 

T851 (1) solubilização; (2) estiramento (deformação) nas duas direções; (3) 

envelhecimento artificial. 

Fonte: [65]. 

A principal diferença entre os tratamentos descritos na tabela acima é o 

envelhecimento, que ocorre na etapa três da Figura 1. No envelhecimento natural 

à precipitação ocorre na temperatura ambiente isso permite a obtenção de uma 

liga inicialmente mais macia e mais fácil de conformar [66]. Já o envelhecimento 

artificial a precipitação se dá acima da temperatura ambiente em torno de 100 ou 

200 ° C, desta forma a cinética de nucleação e precipitação é mais rápida [66]. 

Por este motivo, ligas endurecidas artificialmente possuem maior pico de dureza 

quando comparadas com as envelhecidas naturalmente [62]. Assim, é possível 

obter propriedades mecânicas diferentes para uma mesma liga. O mecanismo por 

trás disso como já explicado é a formação de precipitados endurecedores sobre a 

matriz da liga, que podem diferir pela composição, morfologia e dispersão de 

acordo com o tratamento empregado [8]. 

3.3 Corrosão nas ligas de Al-Cu-Li 

3.3.1 Mecanismo de corrosão em ligas de alumínio 

O termo corrosão pode ser definido como a reação do metal com 

elementos do seu meio, na qual o metal é convertido a um estado não metálico 

[67]. Quando isto ocorre, o metal perde suas propriedades essenciais, tais como 

resistência mecânica, elasticidade e ductilidade, uma vez que o produto de 

corrosão é extremamente pobre em termos destas propriedades [68].  
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O alumínio e suas ligas são materiais passiváveis o que significa que 

um filme óxido apassivador é espontaneamente formado na superfície destes e, 

consequentemente, a corrosão nestas ligas ocorre predominantemente de forma 

localizada [69], em geral na forma de corrosão por pites ou intergranular [70].  

3.3.2 Corrosão por pites  

A corrosão por pites é uma forma de ataque localizado no qual 

pequenas cavidades (pites) se formam na superfície do metal, podendo penetrar 

pelo interior do metal [68]. Neste tipo de corrosão, a oxidação se dá no interior 

dos pites enquanto as reações de redução geralmente ocorrem na superfície 

externa exposta ao meio [60,71]. Pites podem ser iniciados em defeitos 

superficiais gerados mecanicamente, como por exemplo, em riscos, ou pela 

presença de imperfeições na superfície, tais como a presença de precipitados, 

inclusões, partículas intermetálicas, gerados nos processos de obtenção e/ou 

fabricação das ligas [68]. A Figura 5 ilustra o processo de corrosão por pites em 

ligas de alumínio. 

Figura 5- Esquema do processo de corrosão por pites em ligas de alumínio. 

 

Fonte: autor, adaptado de [71] 



35 

 

 

Nas ligas de alumínio, a corrosão por pites em geral inicia-se ao redor 

das partículas intermetálicas micrométricas que podem atuar ou como zonas 

catódicas ou anódicas em relação à matriz dando origem a micropilhas 

galvânicas. Os pites podem se formar a partir da dissolução completa ou 

incompleta destas partículas, caso quando são anódicas em relação à matriz, ou 

por dissolução da matriz no entorno destas, quando catódicas em relação à 

matriz.  

O processo de iniciação dos pites é um fenômeno ainda não 

completamente entendido [72]. É possível que a iniciação da corrosão ocorra 

adsorção de íons cloreto nos defeitos do filme de óxido de alumínio. A redução 

lenta do O2 sobre a superfície catódica gera a ruptura do filme nas regiões com 

microdefeitos. Com a quebra do filme de óxido, a matriz de alumínio fica exposta 

ao eletrólito, ocorrendo à formação de cátions metálicos e gerando cloretos 

complexos e hidroxicloretos, seguido, eventualmente pela formação de uma 

camada estável de cloretos e oxicloretos de alumínio ocorrendo à reforma do 

filme passivo, ou seja, repassivação, no caso de pites metaestáveis [73].  

Se o pite é estável e o processo autocatalítico, a repassivação não 

ocorre e o pite segue penetrando em profundidade no material. No processo 

autocatalítico, íons Al3+ resultantes da oxidação nas áreas anódicas promovem 

hidrólise e acidificam o fundo do pite [68,71]. Em seguida, íons Cl- se difundem 

para dentro do pite aumentando a condutividade do meio. O meio interno torna-se 

altamente corrosivo e o processo de penetração do pite continua. Na parte 

externa do pite, a reação de redução de oxigênio gera íons hidroxila, os quais em 

contato com íons Al3+ que difundiram para fora do pite, precipitam Al(OH)3, na 

paredes e entrada do pite. Dessa forma, o processo do pite é autocatalítico. 

Eventualmente, na solução ácida interna ao pite ocorre produção de hidrogênio 

gasoso [68].  

O pite pode ser repassivado por obstrução ou perda da estabilidade da 

camada de cloreto, e todo o processo pode iniciar novamente. Bucheit et al. [74] 

observaram que os pites podem ser responsáveis pela propagação de outros 

tipos de corrosão localizada, como a corrosão intergranular e a esfoliação. 
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3.3.3 Corrosão intergranular  

A corrosão intergranular é uma forma de ataque localizado na 

superfície metálica na qual um caminho estreito é atacado preferencialmente, 

neste caso, ao longo dos contornos de grão ou em sua vizinhança imediata [68]. 

Os contornos de grãos são regiões que apresentam maior energia livre que o 

interior dos grãos por terem muitos defeitos cristalinos (lacunas e discordâncias) 

[41]. Além disso, estas são regiões de maior heterogeneidade química, 

principalmente associadas com a nucleação heterogênea (intermetálicos e 

precipitados nos contornos de grãos) [68]. As ligas de alumínio da série 2XXX são 

sensíveis a este tipo de corrosão em razão da diferença de potencial entre o 

interior e os contornos de grão. Segundo Li et al. [70] dependendo do tratamento 

termomecânico que sofre a liga, pode ocorrer precipitação preferencial de fases 

nos contornos de grãos e subgrãos, aumentando a susceptibilidade da liga à 

corrosão intergranular.  

De acordo com Ma et al. [2] a corrosão intergranular nas ligas de 

alumínio ocorre não somente pela precipitação de outras fases ao longo dos 

contornos de grãos mas também devido à presença de grãos com maior número 

de defeitos cristalográficos, o que foi confirmado por Hansen et al. [64]. Estes 

últimos autores estudaram a influência das deformações plásticas em ligas de 

alumínio e concluíram que a deformação plástica não é uniforme resultando em 

materiais microestruturalmente heterogêneos com grãos termodinamicamente 

mais ativos que outros.  

Nas ligas da série 2XXX a corrosão intergranular também ocorre 

devido ao empobrecimento em cobre nas vizinhanças dos contornos de grãos 

pela precipitação preferencial dos intermetálicos ricos em Cu. Isto leva à formação 

de pares galvânicos entre a região empobrecida em cobre (zona anódica) e a 

matriz de alumínio, (zona catódica), ocorrendo assim ataque preferencial ao longo 

dos contornos de grão [13,75–77]. 
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3.3.4 Corrosão por esfoliação  

A esfoliação é um tipo de corrosão que se processa de forma paralela à 

superfície metálica [60,68]. Ocorre em ligas metálicas que foram submetidas à 

conformação, como laminação ou extrusão. A deformação plástica durante esses 

processos ocasiona alongamento e achatamento em seus grãos, criando assim 

condições para que inclusões ou segregações, presentes no material sejam 

transformadas, devido ao trabalho mecânico. Esse tipo de corrosão é mais 

observado em ligas de alumínio [77,78].  

A evolução da corrosão intergranular gera produtos de corrosão que se 

acumulam na região dos grãos deformados, resultando em um campo de tensão 

entre os grãos, característico deste tipo de ataque [77,79]. Nas ligas de alumínio a 

esfoliação apresenta o mesmo mecanismo da corrosão intergranular. Nestas, a 

diferença de potencial entre os precipitados endurecedores e ricos em cobre, que 

atuam como catodos em relação à matriz vizinha, resultam em corrosão por 

esfoliação. 

3.3.5 Influência das fases intermetálicas na corrosão das ligas de Al-Cu-Li  

O óxido de alumínio, Al2O3, formado espontaneamente na superfície de 

ligas de alumínio é responsável por sua resistência à corrosão. Entretanto, a 

presença de heterogeneidades na superfície das ligas de alumínio (intermetálicos) 

resulta em suscetibilidade destas ligas à corrosão localizada. Estas regiões 

correspondem a microdefeitos que impedem a formação contínua do filme óxido. 

As fases intermetálicas exibem comportamento eletroquímico diferente 

da matriz, gerando assim micropilhas galvânicas sobre a superfície da liga. Isto 

resulta em ataque seletivo dos elementos mais ativos dos intermetálicos, caso 

sejam anódicos em relação à matriz, com enriquecimento nos elementos mais 

nobres. Caso as partículas sejam catódicas em relação à matriz, é esta que sofre 

o ataque corrosivo. O tipo de ataque resultante é a corrosão por pites. A principal 

fase endurecedora que confere à estas ligas boa resistência mecânica é a fase T1 

(Al2CuLi). Esta fase, de escala nanométrica, precipita-se preferencialmente nos 

contornos de grão/subgrãos e linhas de discordâncias durante o tratamento 

termomecânico, conferindo ao material boas propriedades mecânicas [80]. O 
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envelhecimento artificial favorece a precipitação da fase T1 quando comparado 

com envelhecimento natural, o que foi observado por Proton et al. [47] na liga 

2050, Chen et al. [55] na liga 2195, Sidhar et al. [36,37] nas ligas 2195 e 2050 e, 

recentemente, por Milagre et al. [54] na liga 2098. Quando estas ligas são 

expostas a meios corrosivos, as mesmas apresentam baixa resistência à 

corrosão.  

Nikasken et al. [81] estudaram o efeito da adição do lítio em uma liga 

de alumínio em uma faixa de 1% a 3% de Li em massa, e verificaram que esta 

adição prejudicou a resistência à corrosão desta liga, mesmo para baixas 

concentrações de Li, devido à precipitação de fases nanométricas. Thompson et 

al. [82] caracterizaram as principais fases endurecedoras presentes em uma liga 

de alumínio contendo 1% de Li e encontraram: (Al2Cu), TB (Al7Cu4Li), T1 

(Al2CuLi) e T2 (Al6CuLi3) como as principais fases. Bucheit et al. [11] investigaram 

o efeito das fases intermetálicas na resistência à corrosão da liga 2090-T8 quando 

exposta a solução 3,5%(massa) de NaCl, a fim de complementar o trabalho 

iniciado por Nikasken et al. [81]. Os autores observaram que a liga em estudo 

apresentava alta susceptibilidade à corrosão intergranular e atribuíram a iniciação 

deste ataque às partículas constituintes que atuam como sítios catódicos em 

relação à matriz de alumínio. Estas partículas favorecem o ataque nos 

grãos/subgrãos que contêm a fase T1, fase esta anódica em relação às partículas 

e à matriz, promovendo o ataque intragranular. Contudo, Kumai et al. [39] 

observaram para ligas similares que a dissolução preferencial da zona livre de 

precipitados, ao longo dos contornos de grãos/subgrãos, conduzia a ataque 

intergranular. Devido à complexidade destes mecanismos, Li et al. [83] estudaram 

o comportamento eletroquímico da fase T1 em meio contendo íons cloreto. Eles 

concluíram que a fase T1 apresenta inversão de polaridade durante o ensaio. A 

Figura 6 ilustra o mecanismo de corrosão da fase T1, proposto por este autor.   
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Figura 6- Mecanismo de corrosão relacionado com a fase T1 (Al2CuLi). 

 

Fonte: autor. 

Como já mencionado, a fase T1 precipita preferencialmente em linhas 

de discordâncias, contornos de grãos ou subgrãos, como mostra a Figura 6 (a). 

Quando ela é exposta a ambientes corrosivos, atua como ânodo em relação à 

matriz. Entretanto, com o decorrer do ataque, devido à dissolução preferencial do 

Al e Li da partícula (Figura 6 (b)), passa a atuar como catodo, resultante do 

processo de enriquecimento em cobre do precipitado remanescente, (Figura 6 

(c)). Desta forma, a matriz de alumínio passa atuar como ânodo em relação à fase 

T1, ocorrendo a dissolução do alumínio (Figura 6 (d)) e outros elementos de liga 

em solução sólida. Esta informação foi de vital importância para a compreensão 

do desenvolvimento da corrosão localizada nas ligas Al-Cu-Li [83].  

Ma et al. [26] estudaram o desenvolvimento da corrosão relacionada 

com os intermetálicos presentes na liga 2099-T8, em solução com 3,5 % (massa) 

de NaCl, e observaram dois tipos de corrosão distintas, uma associada às 

partículas constituintes (Al-Cu-Fe-Mn), e outro tipo, relacionado à fase T1 

(Al2CuLi). Observaram que não houve relação das partículas constituintes com o 

desenvolvimento da corrosão intergranular, diferente do que observado por 

Bucheit et al. [11]. No ataque associado à fase T1, Ma et al. [26] observaram 



40 

 

 

características distintas em relação às partículas constituintes. Observaram 

também um ataque localizado que foi classificado como corrosão localizada 

severa (CLS) que possui relação direta com o a fase T1. As principais 

características da CLS são a evolução de hidrogênio da região atacada e área 

catodicamente protegida ao redor do pite. A propagação da CLS pode ocorrer via 

contornos de grãos/subgrãos (intergranular), ou dentro dos grãos (intragranular). 

Este ataque ocorre preferencialmente em alguns grãos da liga. Foi sugerido que 

isto se deve à deformação plástica não ser uniforme em todos os grãos. Alguns 

grãos, dependendo da orientação, são mais tensionados que outros, o que 

favorece maior densidade de precipitação de fase T1 nestes, e, quando o material 

é exposto a meios corrosivos, há ataque localizado nestes grãos. Esta hipótese 

foi confirmada por Ma et al. [2] quando quantificaram a energia dentro destes 

grãos por técnicas de EBSD. Concluíram que grãos com maior densidade de fase 

T1 possuem maior fator de Smith e maior energia estocada, o que foi confirmado 

por Zhang et al. [84] ao estudarem através de técnicas de EBSD dois tipos de 

grãos: um com alta energia e outro com baixa energia. Concluíram que grãos com 

alta energia são mais susceptíveis à CLS. Contudo, Ma et al. [27] e Luo et al.[85] 

afirmaram que este tipo de ataque só foi observado em ligas submetidas a 

envelhecimento artificial. Além disso, segundo Zhang et al. [86] o histórico 

termomecânico da liga tem grande influência sobre a heterogeneidade 

microestrutural dos grãos. Huang et al. [15] estudaram o efeito da deformação 

plástica sobre a CLS na liga 2099 envelhecida artificialmente. Observaram que o 

tratamento termomecânico resultou na formação de bandas de deformação dentro 

de alguns grãos que atuaram como sítios preferenciais para precipitação da fase 

T1, revelando assim bandas corroídas durante o ataque corrosivo. Isto foi também 

observado recentemente por Donatus et al. [20] ao analisarem o comportamento 

frente à corrosão da liga 2198-T851 e observarem que as bandas de deformação 

introduzidas durante os processos de fabricação atuavam como locais 

preferenciais para a nucleação da fase T1. Isso resultou em ataque de corrosão 

preferencial nas bandas quando a liga foi exposta a um ambiente corrosivo. 

Araujo et al. [19] estudaram a liga 2198-T851 por meio da técnica do eletrodo 

vibratório (SVET) e observaram altas densidades de corrente anódica 

relacionadas à corrosão localizada severa (CLS). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

Os ensaios realizados neste estudo foram divididos em três partes: 

caracterização microestrutural, ensaios de corrosão e caracterização 

eletroquímica. O esquema da descrição e organização de todos os ensaios 

realizados é apresentado na Figura 7.  

Figura 7- Esquema da organização dos ensaios realizados. 

 

Fonte: autor. 

4.1 Materiais  

Nesta pesquisa foi utilizado a liga de Al-Cu-Li 2198, submetida a três 

tratamentos termomecânicos: T3, T8 e T851. Vale destacar que as ligas foram 

fornecidas pelos fabricantes com os tratamentos térmicos estudados. A 

composição química das ligas é apresentada na Tabela 4.  
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Tabela 5- Composição química (% em massa) obtida através de Espectrometria de 
Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES) das ligas. 

Elementos  Composição nominal AA2198-T3 AA2198-T8 AA2198-T851 

Al Balanço Balanço Balanço Balanço 

Cu (2.9-3.5) 3.20 3.32 3.31 

Li (0.8-1.1) 1.02 0.96 0.97 

Mg (0.25-0.8) 0.30 0.31 0.31 

Ag (0.1-0.5) 0.29 0.20 0.25 

Zr (0.04-0.18) 0.38 0.51 0.40 

Fe (0.3 máx) 0.04 0.04 0.04 

Si (0.08 máx) 0.05 0.03 0.03 

Zn (0.35 máx) 0.02 0.006 0.006 

Mn (0.1-0.5) 0.003 0.003 0.003 

Cu/Li - 3.1 3.5 3.4 

Fonte: autor. 

4.1.1 Soluções  

Os reagentes utilizados para a preparação das soluções descritas na 

metodologia foram todos de grau analítico. A composição das soluções utilizadas 

é mostrada na Tabela 5. 

Tabela 6- Soluções utilizadas neste estudo. 

Ensaio Solução 

Microscopia ótica 2% HF e 25% HNO3 em água destilada 

TEM 20% de HNO3+ 80% de metanol à -30°C 

Teste de gelificação 
0,6 M de NaCl, 3 g de agar-agar e 7 mL de indicador 

universal em 100 mL de H2O aquecidos a 100°C. 

Corrosão intergranular 
57g de NaCl + 0,01 M de H2O2 (30%) diluído em 1L 

de H2O 

Corrosão por exfoliação 
4 M de NaCl + 0,5 M KNO3 + 0,1 M HNO3 diluído em 

1L de água. 

Potencial de circuito aberto 0,01 M de NaCl 

Espectroscopia de impedância 

eletroquímica 
0,01 M de NaCl 

Polarização potenciodinâmica 

SECM 

SVET 0,005 M NaCl 

Fonte: autor. 
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4.2 Métodos  

4.2.1 Preparação das amostras 

Para a maioria dos ensaios, com exceção dos de DSC, TEM, corrosão 

intergranular e por esfoliação, e as técnicas eletroquímicas globais, as amostras 

foram embutidas em renina epóxi, por embutimento à frio. As amostras foram 

cortadas em dimensões que variaram de 1x1 cm até 3x3 cm. Em seguida, 

passaram por lixamento com lixas de granas #500, #800, #1200, #2000, #2500 e 

#4000 e polimento com suspensão de diamante de 3 µm e 1 µm. Tanto no 

lixamento quanto no polimento foi usada água deionizada como líquido 

lubrificante, no enxágue das amostras, entre as etapas de preparo e para 

remoção de grãos remanescentes mais grossos também foi usada água 

deionizada. Finalizando estes procedimentos, as amostras foram secas com fluxo 

de ar quente e, em seguida, guardadas em dessecador, para serem 

posteriormente utilizadas nos estudos realizados neste trabalho. 

4.2.2 Caracterização microestrutural 

a) Microscopia ótica (MO) 

Para revelação da microestrutura das ligas foi utilizada a solução de 

ataque metalográfico descrita na tabela 5. As amostras foram imersas nesta 

solução durante 10 segundos e, em seguida, lavadas em água corrente e 

posteriormente secas em uma corrente de ar quente, para em seguida serem 

analisadas no microscópio ótico (Leica DMLM acoplado a uma câmara Leica EC3 

controlado pelo software LAS ES). Também foram observadas no microscópio 

óptico as amostras após os ensaios de corrosão. 

b) Microscopia eletrônica de varredura com canhão de emissão de campo 

(FEG-EDS) 

Para caracterização das partículas constituintes bem como sua 

morfologia e composição química foi utilizado o Microscópio eletrônico de 

varredura com canhão de emissão de campo (FEG-EDS), Modelo JSM-6701F, 

marca Jeol, com EDS acoplado com limite de detecção da ordem de 1%(m/m) 

(com penetração de feixe e resolução lateral estimada da ordem de 1µm a 3µm). 
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As imagens de elétrons retroespalhados foram obtidas de amostras polidas sem 

nenhum tipo de ataque. 

c) Microscopia eletrônica de varredura e análise por dispersão de energia 

(SEM-EDS) 

 A caracterização das amostras, após ataque metalográfico e após os 

ensaios de corrosão, foi realizada por microscopia eletrônica de varredura usando 

o equipamento TM3000 HITACHI no modo de elétrons retroespalhados. 

d) Microscopia de varredura por sonda Kelvin (SKPFM)  

Microscopia de força atômica acoplada a sonda Kelvin (SKPFM) foi 

utilizado no modo de contato intermitente durante toda varredura, usando o 

microscópio Nanoscope IIIa MultiMode utilizando um sonda de silício recoberta 

com platina-irídio (SCM-PIT-V2) com frequência de ressonância de 75Hz e 

constante de mola 2,8 N/m, a distância da sonda em relação a superfície do 

material foi mantida constante em 100nm. Todas as medidas foram realizadas à 

temperatura ambiente e a umidade relativa estava na faixa de 40 a 65%. Este 

ensaio foi realizado nas amostras após o polimento, ou seja, sem nenhum ataque 

prévio. 

e) Microscopia eletrônica de transmissão (TEM) 

Para caracterização dos precipitado endurecedor T1(Al2CuLi), foi 

utilizada microscopia eletrônica de transmissão (TEM) pelo uso do equipamento 

JEOL, modelo JEM-2100 operando a 200kV. As amostras foram lixadas em lixa 

de grana #1200 até atingirem espessura média de 100 µm. Em seguida, foram 

preparados pequenos discos, de aproximadamente 20 mm de diâmetro, por 

processo de eletroerosão. Em seguida, as amostras foram novamente lixadas até 

que os discos atingissem espessuras mais finas para facilitar o polimento 

eletrolítico. 

f) Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

Curvas de DSC foram obtidas em equipamento DSC-50 SHIMADZU 

acoplado ao TA-60WS entre 25 oC e 550 oC em atmosfera de nitrogênio e taxa de 

aquecimento de 10 oC/min. As amostras tinham dimensões de 2 mm x 2 mm. 
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g) Microdureza Vickers (HV) 

Medidas de microdureza foram realizadas em microdurômetro TUKON 

1202 WILSOI HARDNESS TESTER, com pré-carga de 300 gramas, aplicada 

durante 15s. Foram realizadas 30 medidas para cada liga ensaiada sendo 

estimado o valor médio e desvio padrão das medidas. 

h) Perfilometria Ótica  

A superfície das amostras utilizadas no teste de imersão foram 

analisadas por perfilometria ótica utilizando o equipamento ZYGO's ZeGage™. 

Após esta análise foi estimada a profundidade média das áreas corroídas. 

4.2.3 Ensaios de corrosão 

a) Teste de imersão  

Amostras da liga 2198 com os tratamentos termomecânicos adotados 

foram imersas em solução com 0,01 M de cloreto de sódio (NaCl). O nível da 

solução foi o mesmo para todas as amostras para se proporcionar condições de 

reprodutibilidade e permitir a comparação de resultados.  

O objetivo do teste de imersão foi avaliar a propagação da corrosão 

localizada nas duas ligas em função do tempo. O tempo de ensaio variou de 1h a 

24h de imersão. No final de cada teste, as amostras eram lavadas em água 

deionizada e secas sob fluxo de ar quente e, por fim, guardadas no dessecador. 

Nos intervalos entre as observações, as amostras ficavam acondicionadas em 

dessecador. Após completar 24h de imersão, as amostras foram imersas em 

solução de ácido nítrico (HNO3 30%) por 10s, para remoção de produtos de 

corrosão, processo denominado “desmutting” [2]. O objetivo do desmutting foi o 

de facilitar a visualização da corrosão localizada. 

 

b) Teste de gelificação 

 O teste de gelificação é uma análise qualitativa que tem como 

objetivo observar o desenvolvimento do pH na superfície das amostras em 

consequência da corrosão quando expostas a meio agressivo. Neste estudo, as 
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amostras foram expostas a solução descrita na Tabela 5. A concentração de NaCl 

deste ensaio diferiu da usada no ensaio de imersão a fim de acelerar os 

processos corrosivos e possibilitar os efeitos da corrosão em tempo curto. Neste 

ensaio [87] em decorrência da hidrólise promovida pelos íons de alumínio nas 

regiões anódicas (reação 1), o meio assume cor laranja. Nas regiões catódicas, 

por sua vez, ocorre a formação de íons hidroxila, em consequência da reação de 

redução do oxigênio (reação 2), resultando no aparecimento da coloração 

verde/azulada. 

Al 3+ + H2O  Al(OH)- + H+ (1) 

O2 + 2H2O + 4e-  4OH- (2) 

 

c) Corrosão intergranular  

 O ensaio de corrosão intergranular seguiu a norma ASTM G110-97 

[88] onde amostras foram limpas em mistura de 945 mL de H2O destilada, 50 mL 

de HNO3 (70%) e 4 mL de HF (48%) por 1 minuto a 93 ºC. Em seguida, as 

amostras permaneceram por mais 1 minuto expostas a solução de HNO3 (70%), à 

temperatura ambiente e, a seguir, foram lavadas e secas em ar. Por fim as 

mesmas foram expostas em solução de ensaio, por um período de 6 horas à 

temperatura ambiente. Após o ensaio as amostras foram secas ao ar e depois 

cortadas na seção transversal para serem analisadas por MO e SEM-EDS.  

d) Corrosão por exfoliação  

O ensaio de corrosão por esfoliação seguiu a norma ASTM G34 [89] as 

amostras foram imersas na solução descrita na Tabela 5 por 48h. De acordo com 

a norma, o volume da solução deve ser calculado a partir da relação 1 cm2 de 

amostra para 30 mL de solução. Terminado o teste, as amostras ensaiadas foram 

cortadas na seção transversal e analisadas por MO e SEM-EDS. 

4.2.4 Ensaios eletroquímicos  

4.2.4.1 Técnicas globais  

As técnicas eletroquímicas globais foram realizadas em um 

potenciostato acoplado a um analisador de resposta de frequências (FRA) 
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(Eletrochemical Interface SI 1287 e o Impedance/Gain – Phase Analyzer SI 1260), 

ambos da Solartron. Os seguintes eletrodos foram adotados: eletrodo de trabalho 

(liga de alumínio); eletrodo de referência (Ag/AgCl, 3M KClsat); e contra eletrodo 

(fio de platina). A Figura 8 mostra a célula eletroquímica adotada nos ensaios 

descritos a seguir. 

Figura 8- Célula eletroquímica horizontal utilizada para os ensaios eletroquímicos globais. 

 

Fonte: autor. 

a) Potencial de circuito aberto (OCP) 

 Medidas de OCP foram obtidas em função do tempo a fim de se 

avaliar a estabilidade da liga no meio corrosivo, ou crescimento do filme óxido 

apassivador [90]. É de grande importância avaliar se o OCP atingiu estado 

estacionário com estabilização do potencial, necessário para a validação dos 

resultados de espectroscopia de impedância eletroquímica. As medidas foram 

feitas utilizando o potenciostato Eletrochemical Interface SI 1287. 

b) Polarização Potenciodinâmica  

 As curvas de polarização possibilitam a determinação de parâmetros 

importantes no estudo da corrosão de um metal. Neste método são aplicados 

potenciais variáveis em relação ao potencial de circuito aberto, enquanto são 

medidas as variações de corrente. Os resultados permitem determinar a taxa de 

corrosão, as regiões de ativação e passivação e, a resistência da camada passiva 

a ruptura [68]. Ensaios de polarização potenciodinâmica, anódica e catódica, 
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foram realizados com taxa de varredura de 0,5 mV s-1 após 15 minutos de 

imersão. As curvas de polarização catódica variaram de +0,02 V vs OCP até -0,2 

V e as curvas de polarização anódica de -0,02 vs OCP até 1 V. 

c) Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) 

 O comportamento eletroquímico das ligas foi investigado por 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). O meio de ensaio foi uma 

solução com 0,01 M de NaCl. Os tempos de imersão para obtenção das medidas 

corresponderam a 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h e 24h. Os 

tratamentos dos dados foram realizados através do software Zview®. A primeira 

medida foi obtida após 4h, uma vez que este foi o tempo necessário para 

estabilização do sistema. 

4.2.4.2 Técnicas locais  

a) Microscopia eletroquímica de varredura (SECM) 

 A microscopia eletroquímica de varredura (SECM) foi realizada 

usando um microscópio Sensolytics GmbH Bochum. Os experimentos foram 

realizados em potencial de circuito aberto utilizando um arranjo experimental de 

três eletrodos, com ultra-micro-eletrodo de 25 µm de Pt (tip) como eletrodo de 

trabalho; Ag/AgClKCl(sat) como eletrodo de referência, e fio de platina como contra 

eletrodo. A área superficial exposta das amostras 3 mm2. As medições foram 

feitas em alturas selecionadas acima da superfície da amostra. A altura de 

operação foi ajustada após a gravação das curvas de aproximação z, com a ponta 

ajustada a 20 μm acima da superfície. As imagens de SECM no modo de altura 

constante foram obtidas pela varredura da ponta Pt no plano xy, registrando a 

corrente da ponta em função da localização da ponta. Os experimentos foram 

realizados utilizando o modo de geração de superfície/coleta de ponta (SG/TC), 

No modo SG/TC, a geração de H2 das atividades de corrosão na superfície da 

amostra é detectada como uma reação de oxidação na ponta (reação 3): 

Reação na ponta H2  2H+ + 2e- (3) 
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  A geração de H2 pode ser detectada em uma reação de oxidação (3) 

na ponta de Pt a um potencial de 0,0 V versus Ag/AgCl. 

b) Técnica de varredura do eletrodo vibratório (SVET) 

 Os mapas de SVET foram obtidos usando o equipamento Applicable 

ElectronicsTM que é controlado pelo software ASET 4.0 (Automated Scanning 

Electrode Technique). A sonda isolada de Pt-Ir foi usada como eletrodo de 

vibração para o sistema. Uma esfera de platina de 15 µm de diâmetro foi 

eletrodepositada na ponta das sondas antes do início dos testes de SVET. Além 

disso, antes dos testes de SVET, a máquina foi calibrada usando uma fonte de 

corrente conectada a um eletrodo de calibração a uma distância de 150 μm. Um 

valor atual de 60 nA foi usado para a calibração. A condutividade da solução a ser 

utilizada foi introduzida no software ASET 4. Com a condutividade inserida, os 

valores de diferença de potencial registrados pelo SVET foram automaticamente 

convertidos em valores de densidade de corrente. Para o teste SVET, a sonda 

(vibrando nos planos perpendicular (Z) e paralelo (X) à superfície da amostra) foi 

colocada a (100 ± 3) µm acima da superfície. A amplitude de vibração foi de 19 

µm e as frequências de vibração da sonda foram de 174 Hz (X) e 73 Hz (Z), 

sendo obtidos 35 x 25 pontos para cada mapa SVET. O intervalo de tempo entre 

cada ponto de dado de densidade de corrente adquirido foi de 0,5 s e o intervalo 

do passo de varredura foi de 200 µm. Todos os experimentos foram realizados 

em uma gaiola de Faraday a (20 ± 2) ◦C. Amostras das ligas embutidas em resina 

foram usadas como eletrodo de trabalho. Uma fita adesiva e a resina epóxi foram 

usadas como reservatório para o eletrólito. Os mapas de SVET foram obtidos a 

cada 1 h. Imagens in situ da superfície foram obtidas durante as medições. 

  



50 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Caracterização microestrutural 

5.1.1 Microscopia ótica  

A Figura 9 mostra a microestrutura das três ligas em estudo, obtidas 

através da microscopia ótica. 

Figura 9- Micrografias ótica da liga 2198 nas têmperas: (a) T3; (b) T8 e (c) T851; (d), (e), 
(f) e (g) das regiões mostradas nas figuras (a), (b), (c) e (f) respectivamente, as flechas 
vermelhas indicam a direção da deformação e as flechas amarelas as bandas de 
deformação. As letras A-B e C-D indicam os grãos sem e com bandas, respectivamente. 
Os círculos vermelhos na figura (g) evidencia as partículas constituintes atacadas. 

 

 

 Fonte: autor. 
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A morfologia dos grãos mostrou diferenças segundo os tratamentos 

termomecânicos adotados. Os grãos relacionados aos tratamentos T3 e T8, 

indicados pelas flechas vermelhas nas Figuras 9 (d) e (e), estão alongados na 

direção da deformação. Isto é comum em materiais que foram extrudados ou 

laminados, ocasionando assim uma textura cristalográfica na direção preferencial 

da deformação [62]. Na liga submetida ao tratamento T851, foram observados 

grãos equiaxiais, o que sugere que a liga foi recristalizada, Figuras 9 (b) e (d). 

Além disso, em maiores ampliações (Figura 9 (g)), foi notada a presença de 

bandas de deformação na liga, indicadas pelas flechas amarelas. Há diferença 

clara entre os grãos. Nas regiões A e B, os grãos são isentos de bandas de 

deformação, enquanto nas regiões C e D, há bandas de deformação, o que 

mostra a heterogeneidade microestrutural na liga. Segundo Donatus et al. e 

Huang et al. [15,20] as bandas de deformação são introduzidas durante o 

estiramento que é parte do tratamento T851.  

5.1.2 Microscopia eletrônica de varredura com canhão de emissão de campo 

(FEG-EDS) 

A microestrutura também é composta por partículas constituintes de 

escala micrométrica, como mostra a Figura 10. 

Figura 10- Micrografias obtidas por SEM da liga 2198-T8: (a) partículas constituintes 
alinhadas na direção da deformação, (b) maior magnificação da figura (a) evidenciando o 
aglomerado de intermetálicos e (c) mapa de EDS obtido do ponto na figura (b). 

 

Fonte: autor. 
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As partículas constituintes são formadas durante a fundição devido à 

baixa solubilidade de elementos de liga, principalmente o ferro no alumínio [3]. As 

partículas constituintes podem ser encontradas localizadas preferencialmente na 

direção da deformação (Figura 10 (a)), ou aglomeradas (Figura 10 (b)), ou mesmo 

isoladas, como mostra o círculo vermelho (Figura 10 (b)). Estas partículas são 

compostas principalmente de Al, Cu e Fe (Figura 10 (c)). Além disso, elas podem 

estar parcialmente “imersas” na liga, com apenas parte exposta ao meio, como 

mostra a Figura 11. 

Figura 11- (a) e (b) Micrografias obtidas por SEM da liga 2198-T851 e (c) mapa de EDS 
da partícula (b). 

 

Fonte: autor. 

As Figuras 11 (a) e (b) mostram micrografias obtidas por SEM de duas 

partículas constituintes na liga 2198-T851. Os espectros 1 e 2 correspondem aos 

respectivos pontos indicados na Figura 11 (a). O espectro no ponto 1 (no centro 

da partícula) evidencia os elementos comuns presentes nas partículas 

constituintes das ligas em estudo (53% Al, 35% Cu, 11% Fe). Já o espectro no 

ponto 2, na região em que a partícula “mergulha” na matriz, apresenta teor 

significativamente maior de Al e menor de Cu e Fe (73% Al, 19% Cu, 7% Fe), 

devido à maior interferência da matriz da liga. Este fenômeno de “imersão” de 

parte da partícula na matriz, é indicado na Figura 11 (b) pela flecha vermelha. 

Foram analisadas mais de 100 partículas por EDS em cada liga. Na 

liga T851 foram observadas algumas partículas compostas apenas de Al e Cu, as 
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quais correspondem a 8% do total analisado as quais apresentam morfologia 

retangular ou circular, como ilustrado na Figura 12. 

Figura 12- (a) e (b) Micrografias obtidas por SEM da liga 2198-T851 e (c) mapa de EDS 
da partícula (b). 

 

Fonte: autor. 

A porcentagem das partículas distribuídas na superfície de cada liga foi 

calculada por análise de imagem, e os resultados são mostrados na Figura 13. 

Figura 13- Porcentagem de partículas constituintes na liga 2198. 

 

Fonte: autor. 

A porcentagem de partículas constituintes foi similar para as têmperas 

T3 e T851, e a maior porcentagem foi associada com a têmpera T8. Também foi 

estimada a relação Cu/Fe entre partícula e a morfologia típica para cada 

condição, como mostra o histograma da Figura 14. 
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Figura 14-Histograma da relação Cu/Fe nas partículas constituintes nas condições T3, T8 
e T851. 

 

 

 

Fonte: autor. 
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Ma et al. [3] observaram três grupos de intermetálicos presentes na liga 

2099-T8, e os classificaram como partículas de: (a) baixo, (b) médio e (c) alto teor 

de cobre. Na liga deste estudo, 2198, estes grupos de partículas com teores 

variados de cobre não foram encontrados. Contudo, foram observadas diferenças 

entre as ligas. As partículas nas ligas com têmperas T3 e T8 mostraram 

composição similar, e relação Cu/Fe na faixa entre 2 e 3,5 com morfologias que 

variaram entre arredondadas e irregulares. Na liga com têmpera T851, a relação 

Cu/Fe variou entre 2 e 7, e as partículas apresentaram morfologia irregular.  

Estas dissimilaridades entre as partículas constituintes na liga deste 

estudo (2198) e a usada no trabalho de Ma et al. [3], ou seja, a liga 2099, são 

explicadas pela diferença de composição das duas ligas. A liga 2099 apresenta 

menos Cu e Ag, porém maior quantidade de Li, Mn e Zn quando comparado com 

a liga 2198 deste estudo. Está pequena diferença na composição química 

encontrada nas ligas de Al-Cu-Li conduzem a significativas diferenças na sua 

microestrutura e, consequentemente na resistência a corrosão. Isto explica o fato 

de Ma et al. [3] encontrar três tipos diferentes de partículas em sua liga. 

Recentemente, MacRae et al. [5] investigaram a liga 2099-T8 e encontraram cinco 

tipos diferentes de partículas constituintes com composições contendo Al, Cu, Fe, 

Mn e Zn, e algumas contendo Li. Contudo, no presente estudo, partículas 

constituintes compostas de Al, Cu e Fe predominaram. Isto mostra que cada liga 

Al-Cu-Li apresenta sua característica própria e, consequentemente, a resistência 

à corrosão de cada tipo de liga merece uma investigação particular. 

5.1.3 Microscopia de Varredura por sonda Kelvin (SKPFM) 

A diferença de potencial entre a matriz e as partículas constituintes foi 

confirmada por SKPFM. Esta técnica tem sido utilizada por muitos pesquisadores 

[91–94] para correlacionar os potenciais com a microestrutura do material. A 

Figura 15 mostra o mapa topográfico e de potencial de uma partícula constituinte 

na liga 2198-T8.  

 

 



56 

 

 

Figura 15-(a) imagem topográfica obtida por AFM da superfície da liga 2198-T8 sobre 
uma partícula constituinte rica em Cu e Fe, (b) mapa de potencial de superfície 
correspondente e (c) linha de potencial correspondente a figura (b). 

 
Fonte: autor. 

A estimativa da diferença de potencial entre as partículas e a matriz foi 

baseada na análise de 30 partículas constituintes. A Tabela 7 ilustra a média da 

topografia, diferença de potencial e seus desvios, com máximos e mínimos 

medidos nas partículas analisadas. As diferenças entre os máximos e mínimos 

referentes à topografia foram elevados, o que resultou em um desvio padrão 

também muito elevado. Essa diferença pode ser explicada pelo fato de algumas 

partículas estarem “mergulhadas” na matriz o que ocasiona em diferença de 

altura com a matriz, como mostrado na Figura 11. 

Tabela 7- Topografia e diferença de potencial entre as partículas constituintes presentes 
na liga 2198-T8. 

Medidas Topografia (altura)/ nm Diferença de potencial / mV 

Média 218 30 

Desvio padrão 118 9 

Máximo 547 44 

Mínimo 104 15 

Fonte: autor. 

A diferença de potencial é devida à composição química das partículas 

[95–97]. Mesmo apresentando apenas Al, Cu e Fe em sua composição, a relação 

Cu/Fe varia (Figura 14) e, desta forma, diferentes potenciais são medidos por 

SKPFM. Os resultados sugerem acoplamento galvânico entre a matriz e as 

partículas, o que pode resultar em ataque localizado no entorno das partículas, no 

caso deste estudo, catódicas em relação a matriz. 
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5.1.4 Microscopia eletrônica de transmissão (TEM) 

A fase nanométrica T1 (Al2CuLi), como já mencionado, é conhecida 

como a principal fase endurecedora das ligas Al-Cu-Li [82,98,99]. Apresenta 

morfologia de plaquetas hexagonais finas, como mostra a Figura 16. 

Figura 16- Micrografias obtidas por TEM das três condições de têmperas estudadas (T3, 
T8 e T851) evidenciando a fase T1 

 

Fonte: autor. 

A nucleação da fase T1 ocorre preferencialmente nos defeitos 

cristalográficos, tais como discordâncias, contornos de grão e contornos de 

subgrãos [80]. 

5.1.5 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

As curvas de calorimetria diferencial de varredura (DSC), Figura 17, 

auxiliaram no estudo da presença de fases nanométricas (Figura 15) nas ligas 

estudadas neste trabalho.  

 

Figura 17- Curvas de DSC da liga 2198 nas condições de têmpera T3, T8 e T851. 

 

Fonte: autor. 
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A técnica de calorimetria exploratória diferencial (DSC) identifica a 

variação de energia durante a precipitação das fases dos elementos que estão 

em solução sólida, ou seja, as fases já precipitadas no material não interferem 

nos picos de precipitação [53]. Esta técnica permite obter medidas das variações 

de calor exotérmico (precipitação) e endotérmico (dissolução) de fases presentes 

com a altura do pico indicando a intensidade do evento [52]. Segundo a literatura 

[36,37,49,53,55,100] a precipitação da fase T1 ocorre na faixa de temperatura de 

138 °C à 260 °C. O pico A é associado com a dissolução da fase δ' que ocorre 

entre 200°C e 250°C; o pico B é relacionado com a precipitação da fase T1; o pico 

C com o espessamento da fase T1 e o pico D com a dissolução da mesma fase. 

De acordo com a literatura [47] o envelhecimento natural causa menor 

precipitação da fase T1 nas ligas Al-Cu-Li. Como resultado, a liga submetida ao 

tratamento T3 apresenta maior quantidade de Li em solução sólida e, 

consequentemente, maior pico de precipitação da fase T1. Menores picos 

relacionado à fase T1 foram observados para as condições T8 e T851, indicados 

pelo quadrado tracejado na Figura 16. Deste modo, pode-se concluir que em 

ambos os tratamentos, T8 e T851, ocorreu precipitação de fase T1 durante o 

envelhecimento artificial no processamento, uma vez que este favorece a 

precipitação desta fase [101]. 

 

5.1.6 Microdureza Vickers (HV) 

Os resultados de dureza das ligas estudadas são mostrados na Figura 

18 e estes apoiam os resultados das curvas de DSC.  

A dureza da liga T8 mostrou ser cerca de 38 HV maior do que a da liga 

T3. Isto era esperado, uma vez que o envelhecimento artificial favorece a 

precipitação de fase T1, como já mencionado. Deste modo, as ligas submetidas 

ao envelhecimento artificial apresentaram maior dureza quando comparadas com 

a liga T3 [47]. Além disso, foi observada maior variação de dureza na superfície 

da liga T851, pois sua microestrutura é mais heterogênea quando comparada 

com a das demais ligas. Isto se deve ao fato desta liga conter bandas de 

deformação em alguns grãos. A Figura 18 (b) mostra a variação da dureza em 

grãos da liga T851, com ou sem bandas de deformação. A dureza dos grãos com 

bandas é cerca de 26 HV maior do que a dos grãos sem bandas, pois nos grãos 
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com bandas de deformação há maior precipitação da fase T1.Huang [15] sugere 

que os grãos que contêm bandas de deformação são mais ativos por conter alta 

concentração de discordâncias. Isto ocorre pois, durante o envelhecimento 

artificial, a nucleação e crescimento da fase T1 (Al2CuLi) se dá preferencialmente 

em discordâncias. Consequentemente, as bandas de deformação são reveladas 

preferencialmente pela corrosão preferencial desta fase durante ataque 

metalográfico, como pode ser observado nas Figuras 9 (g) e 18 (c) e (d). 

 
Figura 18- (a) microdureza da liga 2198 nas têmperas T3, T8 e T851; (b) microdureza dos 
grãos da liga 2198-T851; (c) e (d) micrografias obtidas por MEV da endentação no grão 
sem banda e com banda, respectivamente. 

 

 

Fonte: autor. 
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5.2 Avaliação da resistência a várias formas de corrosão 

5.2.1 Teste de imersão  

A microestrutura das ligas Al-Cu-Li é composta pelas partículas 

constituintes e precipitados endurecedores. Ambos têm influência significativa no 

comportamento de corrosão destas ligas [2,20,102,103]. Desta forma, a superfície 

das ligas estudadas foi exposta a solução com 0,01 M de NaCl e o 

desenvolvimento de corrosão nestas foi monitorado em função do tempo, como 

mostra a Figura 19. 

O desenvolvimento da corrosão localizada na liga T3 foi associado 

principalmente às partículas constituintes (PC). Este tipo de corrosão tem como 

principal característica o ataque em volta das partículas, devido à formação de 

micro células galvânicas onde as partículas atuam como áreas catódicas em 

relação à matriz que se comporta como anodo, resultando na formação de 

cavidades ou trincheiras (trenching). Este tipo de ataque é comum nas ligas de 

alumínio e, também foi observado por outros autores nas ligas 2219-T3 e 2024-T3  

[73,104]. Os ataques de corrosão foram distribuídos de forma uniforme na 

superfície exposta da liga, como observado na Figura 19 para a condição T3. 

Contudo, para as condições T8 e T851, duas formas de corrosão foram 

identificadas, a saber, cavidades associadas às partículas constituintes, como na 

liga T3, e corrosão localizada severa (CLS), relacionada aos precipitados 

endurecedores. Estes dois tipos de ataque foram observados desde as primeiras 

horas de imersão. Em maiores magnificações é possível verificar diferenças na 

morfologia destes ataques, como mostram as Figuras 20, 21 e 22. 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

Figura 19- Micrografias óticas da liga 2198 nas condições T3, T8 e T851 depois de vários 
períodos de imersão em solução com 0,01 M de NaCl. 
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Fonte: autor. 
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Figura 20- Micrografias obtidas por SEM da liga 2198- T3 após 24h de imersão em 
solução com 0,01 M de NaCl, (b) e (c) ampliação do quadrado tracejado mostrando 
“trenching” ao redor da partícula constituinte no modo de elétrons secundários e 
topografia, respectivamente. 

 

Fonte: autor. 

Figura 21- Micrografias obtidas por SEM da liga 2198-T8 após 24h de imersão em 
solução com 0,01 M de NaCl: (a) corrosão localizada severa (CLS), a flecha indica a 
direção de deformação, (b) CLS, o contorno amarelo indica o grão preferencialmente 
atacado, (c) e (d) maior ampliação dos quadrados tracejados na figura (b). 

 

Fonte: autor. 
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Figura 22- Micrografias obtidas por SEM da liga 2198- T851 após 24h de imersão em 
solução com 0,01 M de NaCl: (a) CLS e (b) ampliação do quadrado tracejado em (a), 
contorno de grão preservado e indicado pela flecha branca 

 

Fonte: autor. 

As diferenças de comportamento frente à corrosão para as três 

têmperas podem ser explicadas pelo histórico de fabricação destas ligas [8]. Na 

liga T3, o ataque tem como principal característica o “trenching”, Figura 20 (a). As 

Figuras 20 (b) e (c) mostram que este tipo de ataque é causado pela 

descontinuidade da matriz devido à presença da partícula. 

Na liga T8 a CLS mostra uma propagação bem definida, Figura 21 (a). 

A seta e o contorno indica a orientação do ataque localizado na Figura 21 (b). É 

possível observar que este ataque segue a mesma orientação dos grãos (Figura 

8(e)). Trabalhos recentes [6,20,84,105–107] mostraram que a CLS está associada 

com a alta eletroatividade da fase T1 (Al2CuLi) concentrada em grãos com maior 

nível de deformação devido à sua orientação paralela a direção de deformação. 

Por este motivo, durante a deformação plástica (processamento industrial) estes 

grãos são mais deformados do que os outros e, consequentemente, o número de 

discordâncias e subgrãos aumentam nestes. Segundo Li et al. [83] durante o 

envelhecimento artificial a cinética de nucleação da fase T1 é influenciada pela 

energia dos defeitos. Sendo assim, grãos mais deformados têm maior densidade 

de discordâncias (defeitos) e, por este motivo, maior fração volumétrica da fase 

T1. Quando a superfície da liga é exposta a um ambiente corrosivo, a corrosão 

localizada se desenvolve preferencialmente nos grãos mais deformados, e se 

propaga ao longo dos subgrãos, gerando assim ataque no interior do grão, como 

mostra a Figura 21 (c) e (d). 
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Nas regiões de CLS da liga T851 foi observado ataque localizado 

preferencialmente nas bandas de deformação introduzidas durante o estiramento, 

Figura 22. Segundo Huang [15] durante o trabalho a frio, as tensões de 

cisalhamento resultantes no material se acumulam formando emaranhados de 

discordâncias dentro de alguns grãos. Estas são formadas em paralelo com os 

planos atômicos mais deformados. Assim, à medida que a deformação ocorre, o 

número de discordâncias aumenta. Por fim, uma banda de deformação é 

formada. A fase T1 precipita em linhas de discordâncias, o que ocasiona bandas 

com alta densidade de fase T1. Como esta fase é eletroquimicamente mais ativa 

que a matriz de alumínio, quando exposta a meio corrosivo a corrosão localizada 

se propaga ao longo dessas bandas, resultando em corrosão seletiva, ou seja, 

ataque intragranular com preservação do contorno de grão, Figura 22 (b). Em 

maiores magnificações é possível verificar o alastramento do ataque mencionado 

acima, como mostra na Figura 23. 

Figura 23- Micrografias obtidas por SEM da liga 2198- T851 após 24h de imersão em 
solução com 0,01 M de NaCl: (a) Corrosão localizada severa (CLS); (b) ampliação do 
quadrado tracejado mostrando ataque preferencial nas bandas de deformação. 

 

Fonte: autor. 

A CLS foi favorecida nas condições T8 e T851 devido ao 

envelhecimento artificial que acelera a nucleação da fase T1. Na condição T3, a 

precipitação desta fase é lenta e, por este motivo, locais de CLS não foram 

observados. Estes resultados foram apoiados pelas curvas de DSC, Figura 17.  

5.2.2 Teste de gelificação 

Durante os ensaios de imersão foi observada formação de bolhas nas 

regiões do entorno da CLS, em ambas as condições de tratamento, T8 e T851.  
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A evolução de hidrogênio que ocorre desde as primeiras horas de 

ensaio está associada às regiões anódicas onde a formação de cátions metálicos 

promove a hidrólise da água. Como produto desta reação tem-se a liberação de 

íons H+ que diminuem o pH local. O ensaio de gelificação mostrou-se uma técnica 

simples e eficiente na identificação das regiões anódicas e catódicas para as 

têmperas T8 e T851, conforme ilustrado na Figura 24. 

Figura 24- (a)-(b) Macrografias da superfície das ligas 2198-T8 e 2198-T851 durante o 
teste de imersão em solução com 0,01 M de NaCl, (c) e (d) macrografias do ensaio de 
gelificação na superfície mostrando áreas anódicas e catódicas e (e)-(f) regiões 
mostradas nas figuras (c) e (d) com maior magnificação. 

 

Fonte: autor. 

As Figuras 24 (e) e (f) mostram que na região de CLS o pH atinge 

valores muito baixos. A acidificação ocorre principalmente dentro dos pites e 

resulta na evolução de bolhas de hidrogênio, Figuras 24 (a) e (b). Devido à baixa 

mobilidade iônica no agar-agar, o pH nas regiões que circundam as regiões de 

CLS, assume e mantém valores muito baixos. Todavia, após remoção do gel, 

estas regiões se mostraram brilhantes devido à proteção catódica nas áreas 

vizinhas aos pites de CLS. As regiões mais distantes da CLS e mais escuras 

correspondem à parte de coloração verde no gel. É importante, portanto, que a 

superfície da liga exposta a este ensaio seja observada após remoção do gel. 

Segundo Ma et al. [2], Donatus et al. [20] e Araujo et al. [19] a CLS 

exibe características distintas do ataque localizado que é associado às 
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micropilhas galvânicas entre a matriz e as partículas constituintes, conforme 

ilustrado nas Figuras 24 (c) e (d). A área onde ocorreu ataque localizado porém 

distribuído de forma generalizada apresentou-se escurecida pela formação de 

produtos de corrosão. A dissolução preferencial dos íons de Li e de Al da fase T1 

promove hidrólise e resulta na acidificação do meio e propagação da corrosão. No 

interior do pite associado à CLS, a diluição da solução interna ao pite é dificultada 

favorecendo a manutenção da acidificação local, o que é comprovado pela 

evolução de hidrogênio associada aos pites (Figuras 24 (a) e (b)). 

Consequentemente, a passivação local é impedida. Deste modo, uma diferença 

de potencial entre a superfície externa da liga e o interior do pite de CLS é criada, 

e, consequentemente, a área circundante é protegida catodicamente. As 

principais reações que envolvem o processo de formação da CLS são 

apresentadas nas equações (1) a (4) [85]:  

Al  Al3+ + 3e- (1) 

Al3+ + 3H2O  Al(OH)3 + 3H+ (2) 

6H+ + 2Al   2Al 3+ + 3H2↑ (3) 

2H+ + 2e-   H2↑ (4) 

 

Durante o processo de corrosão tem-se a oxidação do Al para Al3+ nas 

regiões anódicas (1), o que promove a hidrólise da água e resulta em diminuição 

do pH (2), além de favorecer a evolução do gás hidrogênio (3) e (4). Portanto, a 

formação de bolhas de hidrogênio é indicativa de pH baixo e tem sido associada 

com regiões de CLS. Vale destacar que a área catodicamente protegida pode ser 

vista em escala macroscópica, como mostra a Figura 25. 

Figura 25- Macrografia da liga 2198-T851 após teste de imersão em solução de 0,01 M 
NaCl durante 24h. 

 

Fonte: autor. 
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As regiões claras na Figura 25 estão relacionadas às áreas protegidas. 

As áreas mais escuras ao ataque catódico devido à geração de íons hidroxila 

associada às partículas constituintes, e os pontos pretos às áreas de CLS. 

5.2.3 Perfilometria ótica 

A profundidade da penetração da corrosão foi avaliada por perfilometria 

óptica (PO). Esta técnica já foi utilizada anteriormente para investigar as 

diferenças nas profundidades de ataque por corrosão [108]. Foram analisados 50 

locais de corrosão associados às partículas constituintes e a CLS, para todas as 

ligas após o teste de imersão. Os resultados estimados de profundidade do 

ataque por PO são mostrados na Figura 26, vale destacar que foram analisados 

os pontos de maior profundidade. 

Figura 26- Perfilometria ótica e micrografias eletrônicas de varredura da liga 2198 com 
várias têmperas (T3, T8 e T851) após 24h de imersão em solução com 0,01 M de NaCl. 

 

Fonte: autor. 

A profundidade do ataque associado às partículas constituintes variou 

entre 1 µm a 5 µm, provavelmente devido às diferenças nos tamanhos e 

composição química das partículas constituintes, causando variações nas 

diferenças de potencial entre estas e a matriz. Por outro lado, também foram 

observadas variações na profundidade de ataque devido à CLS para as ligas com 

os tratamentos T8 e T851. A profundidade de penetração do ataque na liga T8 
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variou entre 8 µm e 15 µm, enquanto na liga T851 entre 8 µm e 35 µm. Essa 

diferença é associada à concentração e distribuição da fase T1, pois embora as 

curvas DSC para ambos os tratamentos tenham sido semelhantes, o histórico de 

fabricação das ligas foi diferente, e, portanto, aparentemente o tipo de tratamento 

termomecânico modifica a distribuição desta fase. Como observado pelos ensaios 

microdureza, a liga na condição T851 foi a que apresentou maior variação nos 

valores de microdureza entre grãos, o que foi atribuído a distribuição não uniforme 

da fase T1. Portanto, os grãos que apresentaram maior distribuição de fase T1, 

são aqueles cuja a penetração do ataque foi maior [8]. 

5.2.4 Ensaio de esfoliação  

Com o intuito de verificar a resistência à esfoliação em ambas as ligas 

foi realizado o ensaio de corrosão, de acordo com a norma ASTM G34. A Figura 

27 mostra a imagem obtida nas primeiras duas horas do ensaio de esfoliação 

onde se observa a formação de bolhas na superfície das amostras, em maior 

quantidade para as condições T8 e T851. Estes resultados estão de acordo com 

as análises do ensaio de imersão e gelificação. 

Figura 27- Ensaio de esfoliação das ligas 2198 T3, T8 e T851 após 2 h de imersão na 
solução do ensaio: (a) vista geral e (b) maior magnificação. 

 

Fonte: autor. 
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Como a solução deste ataque é muito agressiva, a formação de bolhas 

é evidenciada por toda a amostra desde as primeiras horas de imersão, a maior 

quantidade observada para as condições T8 e T851 está relacionada com a 

densidade de fase T1 que propicia a formação da CLS, o que não ocorre na 

condição T3, como ilustrado na Figura 19.  

No final do ensaio as amostras foram cortadas na seção transversal 

com o objetivo de verificar a morfologia do ataque. A figura abaixo mostra a seção 

transversal das ligas estudadas após o ensaio de esfoliação. 

Figura 28- Micrografias obtidas por SEM da liga 2198 após o ensaio de esfoliação. As 
flechas vermelhas indicam regiões esfoliadas. 

 

 Fonte: autor. 

Foi observado que ambas as ligas sofreram esfoliação, ou seja, 

destacamento dos grãos, conforme indicado pelas flechas na Figura 28. Porém 

cada condição de têmpera apresentou dissimilaridades na morfologia do ataque. 

Para a condição T3 foi observada menor evolução de bolhas durante o 

ensaio (Figura 27) e menor quantidade de regiões esfoliadas, em comparação 
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com os outros tratamentos. Além disso, o ataque para esta condição foi 

relacionado com a direção da deformação dos grãos, Figura 29. 

Figura 29- Micrografias obtidas por SEM da liga 2198-T3 (a) após o ensaio de esfoliação: 
e (b) maior magnificação do quadrado tracejado em (a), a flecha vermelha indica a 
direção da deformação. 

 

Fonte: autor. 

É possível observar a região esfoliada na Figura 29 (a), que em 

maiores magnificações (Figura 29 (b)) mostra que a corrosão segue a direção 

preferencial da deformação. A Figura 30 mostra que para a condição T8 isto 

também foi observado. 

Figura 30- Micrografias obtidas por SEM da liga 2198-T8: (a-c) após ensaio de esfoliação 
e (d) microestrutura da liga na seção transversal. As flechas vermelhas indicam a direção 
da deformação. 

 

Fonte: autor. 



72 

 

 

A Figura 30 (a) mostra uma região esfoliada da liga T8, a qual, em 

maiores magnificações (Figura 30 (b)) evidencia a região esfoliada e, abaixo dela, 

(Figura 30 (c)) a corrosão dos grãos, que seguem a direção da deformação. Este 

resultado é confirmado quando se compara a Figura 30 (c) com a micrografia da 

seção transversal da liga (Figura 30 (d)). Desta forma, assim como no ensaio de 

imersão ocorre ataque preferencial dos grãos na direção da deformação (indicada 

pelas flechas vermelhas). Para a liga T851 também foram observadas 

similaridades com o ensaio de imersão, como mostra a Figura 31. 

Figura 31- Micrografias obtidas por SEM da liga 2198-T851: (a-c) após ensaio de 
esfoliação e (d) microestrutura da liga na seção transversal. As flechas vermelhas 
indicam as bandas de deformação. 

 

Fonte: autor. 

A Figura 31 (a) mostra a região esfoliada da liga T851, similarmente às 

Figuras 29 e 30 (a). Contudo, em maiores magnificações é observado o ataque na 

região dos grãos, assim como na condição T8, como mostram as Figuras 31 (b) e 

(c). A Figura 31 (d) mostra a microestrutura da liga na seção transversal 

evidenciando os grãos. As flechas vermelhas evidenciam as bandas de 

deformação, assim como observado na Figura 9 (g). Assim como no ensaio de 

imersão, ocorre ataque nas bandas de deformação. Em maiores magnificações é 

possível observar as características do ataque para as ligas T8 e T851, Figura 32.  
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Figura 32- Micrografias obtidas por SEM das ligas 2198 T8 e T851 após ensaio de 
esfoliação. As letras A e B representam os grão não corroídos e corroídos, 
respectivamente, e as flechas vermelhas e amarelas os contornos de grãos e as bandas 
de deformação. 

 

 

Fonte: autor. 

Ambas as ligas T8 e T851 apresentaram corrosão dos grãos na seção 

transversal. Alguns grãos não foram atacados e outros foram, representados 

pelas letras A e B, respectivamente. Para a condição T8 foi observada a 

preservação dos contornos de grãos, como mostra a flecha vermelha. Para a 

condição T851, assim como no ensaio de imersão no ensaio de esfoliação 

ocorreu ataque preferencial nas bandas de deformação (flecha amarela), dentro 

dos grãos mais ativos. Assim como no ensaio de imersão (Figura 22 (b)) houve 
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preservação dos contornos, o que foi confirmado pelos mapas de EDS, os quais 

evidenciaram redeposição de cobre sobre os mesmos, como mostra a Figura 33. 

Figura 33- Mapas de EDS da liga 2198-T851 confirmando a redeposição de Cu nos 
contornos de grãos não corroídos e nas bordas das regiões corroídas. 

 

Fonte: autor. 

5.2.5 Ensaio de corrosão intergranular 

O ensaio de corrosão intergranular foi realizado de acordo com a 

norma ASTM- G110. A Figura 34 mostra as ligasT3, T8 e T851 após o ensaio. 

Figura 34- Macrografia obtidas por microscopia ótica (acima) e micrografia obtidas por 
SEM (abaixo) das ligas em estudo após o ensaio de corrosão intergranular evidenciando 
a formação do produto de corrosão. 

 

Fonte: autor. 
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Como a solução do ensaio de corrosão intergranular é muito agressiva, 

ambas as ligas apresentaram grande quantidade de produtos de corrosão na 

superfície das amostras. Assim como no teste de esfoliação, foram analisadas as 

ligas na seção transversal. A iniciação e propagação da corrosão está associada 

com a atividade da fase T1 e este ataque não é restrito apenas à superfície, mas 

se propaga além dela [84]. Deste modo, a corrosão intergranular pode ser 

observada na seção transversal. A Figura 35 mostra o tipo de ataque observado 

durante o ensaio de corrosão intergranular. 

Figura 35- Macrografia (a-c) e micrografias obtidas por SEM (d-i) das ligas após ensaio 
de corrosão intergranular. Os traços brancos e vermelhos indicam, respectivamente, a 
região de corte das amostras e a separação entre a resina e amostra. 

 

Fonte: autor. 

O ataque generalizado observado para a têmpera T3 (Figura 35 (d-e)), 

foi similar ao observado por Sheppard et al, [109] ao estudarem a resistência a 
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corrosão intergranular do alumínio com alto grau de pureza. Em maiores 

aumentos foram observadas camadas esfoliadas, como mostra a Figura 36.  

Figura 36- Micrografia obtida por SEM da liga 2198-T3 após o teste de corrosão 
intergranular, a flecha vermelha indica a região esfoliada. 

 

Fonte: autor. 

Este tipo de ataque foi similar ao observado no ensaio de esfoliação 

(Figuras 28 e 29). Para a condição T8 foi observada maior penetração do ataque, 

em relação com a têmpera T3, como mostram a Figura 35 (f) e (g). Contudo, em 

maiores magnificações, foram observados dois tipos de ataque na liga 2198-T8: 

intergranular e intragranular, como mostra a Figura 37. 
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Figura 37- Micrografia obtida por SEM da liga 2198-T8 após o teste de corrosão 
intergranular: (a) menor magnificação e (b) maior magnificação da região tracejada em 
(a). As flechas e as letras vermelhas e amarelas indicam as regiões com ataque 
intergranular e intragranular, respectivamente. 

 

 
Fonte: autor. 

 

Como mostra a Figura 37 (a) o ataque intragranular (flecha amarela) foi 

observado em maiores profundidades, enquanto o ataque intergranular, 

predominantemente em regiões próximas à superfície (flecha vermelha). Em 

maiores aumentos (Figura 37 (b)) é observado que estes dois tipos de corrosão 

ocorrem em regiões separadas, como indicado em A e B. Trabalhos recentes 
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[19,20,101] mostraram que os caminhos da corrosão nos grãos das ligas são 

diferentes pois dependem da orientação cristalográfica. Kertz et al. [110] 

observaram que o tempo-temperatura para o ataque intergranular e intragranular 

eram virtualmente coincidentes, e ambos relacionados à fase T1, tanto no 

subgrãos como nos contornos de grãos. Para a condição T851, assim como no 

ensaio de imersão e de esfoliação foi observado ataque nas bandas de 

deformação, como mostra a Figura 38. 

Figura 38- Micrografia obtida por SEM da liga 2198-T851 após o ensaio de corrosão 
intergranular: (a) imagem de região corroída e (b) maior magnificação da região tracejada 
em (a). As flechas amarela indicam a corrosão intragranular e a direção cristalográfica. 

 

 

Fonte: autor. 
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A teoria de propagação cristalográfica da CLS nas ligas Al-Cu-Li pode 

ser comparada ao movimento de discordâncias através dos planos de 

deslizamentos durante a deformação. Portanto, estes grãos apresentam ataque 

cristalográfico alinhado no plano (111} [111]. A corrosão intergranular também é 

atribuída à fase T1, entre as bandas. Apenas para as condições T8 e T851 foi 

verificada redeposição de cobre nos contornos de grãos, como mostram os 

mapas de EDS nas Figuras 39 e 40.  

Figura 39- Mapas de EDS da liga 2198-T8 confirmado a redeposição de Cu nos 
contornos de grãos dos grãos corroídos. 

 

Fonte: autor. 

Figura 40- Mapas de EDS da liga 2198-T851 confirmado a redeposição de Cu nos 
contornos de grãos dos grãos corroídos. 

 

Fonte: autor. 
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Como mencionando anteriormente, as condições T8 e T851 

apresentam ataque intragranular (Figura 32) devido à dissolução seletiva de 

alguns grãos que são termodinamicamente mais ativos devido a precipitação da 

fase T1. Quando se tem o ataque no interior do grão parte do cobre se redeposita 

nas regiões catódicas (contornos de grãos)  [112]. Assim, os contornos tornam-se 

ricos em cobre como indicado nos mapas de EDS (Figuras 33, 39 e 40). Sabe-se 

que este fenômeno acelera os processos de corrosão devido à formação de 

pilhas entre os contornos e o interior dos grãos [113]. Desta forma, verifica-se que 

as condições T8 e T851 apresentam maior reatividade nos testes de corrosão 

mencionados 

Afim de se verificar a extensão da propagação da corrosão 

intergranular, a profundidade do ataque relacionado às três têmperas foi 

calculada, como mostra a Figura 41. 

Figura 41- Média da profundidade do ataque associado à corrosão intergranular para a 
liga 2198 nas três têmperas, T3, T8 e T851. 

 

Fonte: autor. 

A penetração média do ataque nas têmperas T8 e T851 foi da ordem 

de 48 m, ou seja, cerca de duas vezes superior à da condição T3. Este resultado 

mostra a influência da fase T1 no comportamento à corrosão destas ligas, e está 

de acordo com o resultado de perfilometria para o ensaio de imersão (Figura 26) 

que apresentou maiores profundidades para as ligas T8 e T851 em relação à T3. 
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5.3 Ensaios eletroquímicos 

5.3.1 Potencial de circuito aberto (OCP)  

Medidas do potencial de circuito aberto (OCP) em função do tempo de 

imersão na solução 0,01 M NaCl são mostradas na Figura 42. 

Figura 42- Potencial de circuito aberto da liga 2198 nas condições de têmperas T3, T8 e 
T851 em solução de 0,01 M NaCl. 

 

Fonte: autor. 

Os valores de OCP para a liga T3 foram cerca de 0,1 V mais nobres do 

que para as outras têmperas (T8 e T851). Os valores menos negativos no caso 

da liga T3 podem ser explicados pelo menor teor de fase T1 nesta liga. Além 

disso, a queda de potencial inicial observada para estas últimas têmperas não foi 

observada para a têmpera T3. Estes resultados mostram que o envelhecimento 

artificial desempenha papel preponderante no comportamento eletroquímico da 

liga 2198. A queda no OCP é relacionada com o ataque ao óxido formado ao ar 

no meio de ensaio, o que aparentemente foi favorecido nas ligas com maiores 

teores de fase T1. O ataque corrosivo na liga T3 ocorreu principalmente nas áreas 

em torno das partículas constituintes, ou seja, o filme passivo remanescente em 

grande parte da superfície foi responsável pela manutenção dos valores de OCP 

medidos ao longo do ensaio. As oscilações de potencial observadas devem estar 
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relacionadas ao ataque do filme em torno das partículas, dissolução preferencial 

de íons de Li e Al e, eventualmente, redeposição de cobre. A remoção do filme 

passivo em maior proporção nas têmperas T8 e T851, por sua vez, resultou na 

diminuição dos valores de OCP observada no início do ensaio. Huang [6] 

relacionaram o efeito do tempo de envelhecimento com as alterações de OCP na 

liga 1460. Os autores correlacionaram valores de OCP menores com tempos de 

envelhecimento mais longos, e atribuíram este efeito ao aumento do teor da fase 

T1 para tempos de envelhecimento prolongados.  

 

5.3.2 Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) 

Os resultados de EIS em função do tempo são mostrados na Figura 43 

pelos diagramas de Nyquist, módulo de impedância e ângulo de fase de Bode. 

Figura 43- Comparação entre os resultados do EIS para a liga 2198 nas condições T3, T8 
e T851 em vários períodos de imersão em solução com 0,01 M de NaCl. 
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Fonte: autor. 

Os espectros de EIS para as três condições de tratamento estudadas 

(T3, T8 e T851) apresentaram diminuição dos valores de impedância no decorrer 

do tempo de exposição ao eletrólito. Maiores arcos capacitivos nas regiões de 

altas para médias frequências foram obtidos para a têmpera T3 em relação às 

têmperas T8 e T851, onde foram observados maiores impedâncias desde a 

primeiras horas de imersão. Foi observada diminuição da impedância para as três 

têmperas, e após 24h as respostas de impedância das três condições eram 

similares. Nas baixas frequências é observado controle por processos difusionais 

para as três condições estudadas durante o período de ensaio. O controle 

difusional se tornou cada vez mais predominante com o decorrer do teste para a 

liga T3. Pelo menos duas constantes de tempo foram indicadas nos resultados 

para as condições estudadas. Os resultados das altas para médias frequências 

foram ajustados a circuito elétrico equivalente, usando um par CPE//R. Um 

elemento de fase constante (CPE) foi usado em vez de um capacitor ideal devido 

à heterogeneidade da superfície, como já mencionado na literatura [114,115]. Os 

valores obtidos de CPE1, R1 e 1 estão mostrados na Figura 44.  
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Figura 44- Evolução dos valores de CPE1, R1 e α1 para a liga nas condições T3, T8 e 
T851 durante 24 horas em solução de 0,01 M de NaCl. 

 

Fonte: autor. 

Os valores de CPE obtidos entre 10 F cm-2 e 30 F cm-2 indicam que esta 

constante de tempo está relacionada a processos de transferência de carga 

acoplados ao carregamento da dupla camada elétrica. O ajuste de circuito com 

valores de qui-quadrado da ordem de 10-4 foram obtidos para as têmperas T8 e 

T851, e de 10-3 para a T3. A camada de óxido remanescente na superfície 

também tem contribuição nesta constante de tempo. O aumento inicial em R que 

foi acompanhado por diminuição nos valores de CPE, indica redução inicial na 

atividade da superfície que poderia acontecer devido à remoção inicial das 

partículas mais ativas da superfície. Subsequentemente, a diminuição de R e 

aumento de CPE indicam que novos locais da superfície exposta são ativados, 

resultando em maior proporção de áreas eletroquimicamente ativas na superfície. 

Isto foi apoiado pelo monitoramento da superfície por observação com o tempo 

(teste de imersão). Os valores de α aumentaram com o tempo de cerca 0,8 a 0,9, 

o que apoia a hipótese de remoção de precipitados da superfície. Os resultados 

também mostraram que a liga relacionada ao menor CPE e maiores valores de R 
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foi a T3, ou seja, a liga com menor atividade eletroquímica em comparação às 

testadas, como também indicado nos resultados de monitoramento do OCP. 

5.3.3 Curvas de polarização potenciodinâmicas  

Curvas de polarização anódicas e catódicas também foram obtidas a 

fim de se estudar as reações na superfície de cada liga, Figura 45. 

Figura 45- Curvas de polarização para liga 2198 nas condições de têmperas T3, T8 e 
T851 em solução de 0,01 M de NaCl: (a) anódica e (b) catódica. 

 

Fonte: autor. 

A Figura 45 apresenta as curvas de polarização anódica e catódica 

após 15 minutos de imersão em solução com 0,01 M de NaCl. A principal 

diferença observada entre os materiais testados foi no potencial de corrosão. Os 

potencias mais nobres foram relacionadas com a têmpera T3, como já havia sido 

indicado na Figura 42. Considerando que não há grandes diferenças de 

composição química entre as ligas e a quantidade partículas constituintes nas 

têmperas T3 e T8 são similares, os resultados sugerem que essa diferença se 

deve à desproporção na densidade de fase T1 entre as ligas.  

Buchheit [11] estudaram a liga 2099 e verificaram que o potencial de 

corrosão da fase T1 é mais negativo que o da matriz e das outras fases presentes 

na liga em estudo. Uma maior proporção desta fase nas ligas envelhecidas 

artificialmente seria a causa dos menores potenciais. Na Figura 45 os pontos 

indicados pelas setas no gráfico representam, no caso das curvas anódicas, uma 

sobretensão de +100 mV, e, no caso das curvas catódicas, uma sobretensão de   

-100 mV, em relação ao potencial de circuito aberto de cada liga. Dessa forma, foi 

possível comparar as taxas das reações anódicas e catódicas relacionadas às 
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diferentes ligas, para uma mesma sobretensão. Os valores de densidade de 

corrente medidos, sejam relativos as correntes anódica ou catódica, foram muito 

próximos para todas as três condições de têmpera estudadas. As curvas de 

polarização anódica mostram reações anódicas altamente despolarizadas 

observando-se grande aumento de corrente mesmo para baixas sobretensões. 

Este aumento de corrente indica que o potencial de corrosão das ligas estudadas 

está acima do potencial de quebra do filme passivo e o ataque localizado ocorre 

no potencial de corrosão das ligas, o que de fato foi observado, Figura 19. Além 

disso, após a polarização anódica a liga T3 apresentou ataque localizado o que 

não foi observado durante o teste de imersão, como mostra a Figura 46. Na 

polarização catódica, os íons hidroxila gerados pela reação de redução do 

oxigênio, predominantemente nas partículas catódicas, podem causar ataque ao 

óxido na superfície. 

As curvas de polarização catódica, Figura 45 (b), mostraram controle 

por difusão de oxigênio em grande faixa de potenciais com valores de densidade 

de corrente catódica muito próximos para todas as condições. Dessa forma, pode 

ser concluído que não foi possível diferenciar o comportamento eletroquímico 

associado às três condições de têmpera estudadas por meio de curvas de 

polarização, ou por medidas de potencial de circuito aberto ou por espectroscopia 

de impedância eletroquímica, ou seja, pelas técnicas eletroquímicas globais 

adotadas. Consequentemente, foi necessário utilizar técnicas eletroquímicas 

locais para investigar se o comportamento eletroquímico das ligas poderia ser 

diferenciado. 

Figura 46- Micrografias obtidas por MEV da liga T3 após a polarização anódica: (a) 
menor magnificação e (b) maior magnificação. 

 

Fonte: autor. 
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5.3.4 Microscopia eletroquímica de varredura (SECM) 

A evolução de hidrogênio observada para as condições de têmpera T8 

e T851 em regiões próximas à CLS é um indicativo do baixo pH e está 

relacionada com o desenvolvimento da CLS. Isto foi confirmado pela análise da 

liga submetida ao tratamento T851 por microscopia eletroquímica de varredura 

(SECM). Esta técnica permitiu mapear os locais de evolução de hidrogênio 

durante a corrosão da liga e associa-los às regiões de CLS por meio do estudo 

eletroquímico. As bolhas de hidrogênio geradas próximo aos locais de CLS foram 

detectadas pela sonda do SECM polarizada no potencial de 0 V. Neste potencial 

ocorre a oxidação do H2, segundo a equação 5, e esta pode ser identificada por 

SECM, como pode ser observado na Figura 47, para 2h de exposição ao meio 

corrosivo. 

H2 
 
  2H+ + 2e- (5) 

 

Figura 47- Mapas SECM da liga 2198-T851 imersa em solução de NaCl 0,01 M. 

  

Fonte: autor.  

Na Figura 47, a escala de cor fornece uma indicação da intensidade da 

corrente para a reação de oxidação do hidrogênio gerado na superfície. Após 40 

minutos de imersão foi possível observar atividade eletroquímica na superfície, no 

entanto, ainda não eram observados locais de CLS. Após 2 h de imersão, foi 
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detectada evolução de hidrogênio em uma região e a corrente de oxidação 

máxima associada foi cerca de 40 nA. Para 4h de imersão, foi identificado novo 

local de evolução de hidrogênio. No entanto, neste momento, havia acúmulo de 

produtos de corrosão na superfície o que resultou em diminuição no valor máximo 

da corrente em relação à medida anteriormente obtida. A Figura 48 mostra a 

superfície após o ensaio e os pontos de CLS associadas com a corrente de 

oxidação estimada.  

É possível notar que os pontos 1 e 2 identificados nos mapas de SECM 

foram relacionados com os locais de CLS (Figuras 48 (a) e (b)). Nas Figuras 48 

(c) e (d) é notado acúmulo de produtos de corrosão, mas após remoção destes 

produtos (Figura 48 (e) e (f)) as regiões de CLS são identificadas, o que apoia a 

sugestão que o acúmulo destes produtos é a causa para a diminuição dos valores 

de corrente no decorrer do ensaio. 

Figura 48- (a) Mapa SECM da superfície da liga 2198-T851 após 4h de exposição em 
solução de NaCl 0,01 M; (b) superfície da liga após o teste; locais 1 e 2 associados a 
CLS (c) e (e) antes de “desmutting”; (d) e (f) após “desmutting”. 

 

Fonte: autor. 
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5.3.5 Técnica do eletrodo vibratório (SVET)  

O desenvolvimento da corrosão localizada nas ligas estudadas também 

foi monitorado pela técnica de varredura do eletrodo vibratório (SVET), sendo 

escolhido para este estudo as ligas T3 e T851, com o intuito de verificar o efeito 

das diferenças entre o envelhecimento natural e artificial na resistência à corrosão 

localizada. Mapas obtidos para 4h, 6h, 12h e 24h são mostrados na Figura 49. Os 

mapas de densidade de corrente iônica permitiram monitorar a evolução das 

áreas de corrosão com o tempo e avaliar as correntes anódicas e catódicas na 

superfície de ambas as ligas.  

Maiores correntes anódicas foram obtidas para a liga T851 quando 

comparada com a liga com a têmpera T3. Como já mencionado, a liga T851 

desenvolve CLS sendo está associada com maiores densidades de corrente 

anódica quando comparadas com o ataque nas regiões vizinhas às partículas 

constituintes, caso da têmpera T3. Vale ressaltar que como as correntes relativas 

à condição T851 foram bem maiores do que para a condição T3, não foi possível 

detectar as correntes associadas aos ataques de corrosão relacionados às 

partículas constituintes.  
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Figura 49- (a) mapas de densidade de corrente iônica para as condições T3 e T851 em 
solução de 0,005 M de NaCl, (b) e (c) superfície final após o ensaio de ambas as ligas e 
(d)-(e) regiões em maiores magnificações das figuras (b) e (c). 

 

 

Fonte: autor. 
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Após o ensaio, as superfícies das ligas foram analisadas, Figuras 49 

(b) e (d). As Figuras 49 (b) e (c) mostram a superfície da liga T3 evidenciando o 

ataque associado às partículas constituintes, como também no teste de imersão. 

No caso da liga na condição T851, duas regiões de CLS foram observadas, 

identificadas como 1 e 2 na Figura 49 (a). Os valores de densidade de corrente 

nos pontos 1 e 2, associados à CLS na liga T851, variaram entre 50 µA/cm2 e 

valores acima de 100 µA/cm2. Em maiores ampliações pode ser confirmado o 

ataque localizado, Figuras 49 (e) e (f).  

As diferenças entre o comportamento eletroquímico relacionado com 

as têmperas T3 e T851 são mais evidentes quando são comparadas as linhas de 

corrente para cada tratamento em função do tempo, como mostra a Figura 50.  

Figura 50- (a) mapas de densidade de corrente iônica para a liga 2198 nas têmperas T3 e 
T851 após 24h de exposição em solução 0,005 M de NaCl, (b) linhas de corrente 
correspondentes a figura (a). 

 
Fonte: autor. 
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 A Figura 50 (b) mostra como a corrente variou no decorrer do ensaio, na 

região traçada (Figura 50 (a)). Para a têmpera T3 são observadas baixas 

correntes, e pouca alteração durante o ensaio. A corrente na superfície da liga 

T851, todavia, mostra altos valores de corrente no ponto de CLS, e acentuada 

variação da altura do pico de corrente ao longo do tempo de ensaio. Esta variação 

nos dois locais de CLS indicados na Figura 49 (a), 1 e 2, é evidente na Figura 51. 

 
Figura 51- (a) mapas de densidade de corrente iônica para liga T851 e (b) pontos de 
corrente correspondente a figura (a). 

 

Fonte: autor. 

Como mencionado anteriormente, na liga com têmpera T851 foram 

observados dois locais de CLS durante o ensaio. Desta forma, foi analisada a 

variação de corrente em função do tempo de ensaio em local associado aos 

pontos 1 e 2, como mostra a Figura 51 (a). Os valores de corrente nestes pontos 

ao longo do tempo são mostrados na Figura 51 (b). A curva referente ao ponto 1 

mostra que os valores de corrente diminuíram a partir de 10h, o que foi associado 
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ao acúmulo de produtos de corrosão. Contudo, as densidades de corrente no 

ponto 2 oscilaram durante o ensaio, devido à deposição de produtos de corrosão 

e o desprendimento destes para o meio. Segundo Araujo [19], a diminuição 

eventual de corrente durante o ensaio ocorre devido ao acúmulo de produtos de 

corrosão sobre os locais de CLS. Estes produtos, todavia, podem ser removidos 

da superfície e adentrar a solução, liberando novamente o acesso do meio 

corrosivo à superfície da liga, e, resultando em novo aumento de corrente. As 

regiões corroídas associadas aos pontos 1 e 2 são mostradas em maiores 

magnificações na figura 52.  

Figura 52- Sítios 1 e 2 de CLS associados ao mapa de densidade de corrente iônica da 
liga T851: (a) e (b) antes do desmutting e (e) e (d) após desmutting. 

 

Fonte: autor. 

A Figura 52 mostra que produtos de corrosão nas áreas de CLS podem 

de fato explicar a diminuição eventual de corrente ao longo do ensaio. Após 

remoção destes produtos é possível observar os locais e a extensão do ataque 

(Figuras 52 (c) e (d)). Desta forma, os resultados de SVET e SECM revelam que 

os produtos de corrosão desempenham papel fundamental nas medidas de 

corrente localizada. 
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5.4 Mecanismos de corrosão  

Com base nos resultados obtidos foram propostos mecanismos de 

corrosão para cada condição de têmpera, conforme ilustram as Figuras 53, 54 e 

55. 

Figura 53- Mecanismo de corrosão relacionado com as partículas constituintes: (a) 
superfície após polimento, (b) partícula constituinte, (c) reações de corrosão durante a 
imersão em solução aquosa aerada contendo íons cloreto, (d) corrosão após exposição à 
solução e (e) superfície final após o ensaio. 

 

Fonte: autor. 

Para a condição T3 (Figura 53), a corrosão tem início nas áreas no 

entorno das partículas constituintes que estão preferencialmente localizadas ao 

logo da direção da deformação (Figura 53 (a)). A Figura 53 (b) mostra uma 

partícula constituinte na seção transversal, antes do início do processo de 

corrosão. As reações anódicas na matriz, nas áreas no entorno das partículas 

constituintes resultam no enriquecimento em cobre devido à dissolução 

preferencial do alumínio e lítio, e estas são contrabalanceadas pela redução de 

oxigênio que acontece sobre as partículas constituintes, Figura 53 (c). Estes 

processos resultam no “cavidade”, Figura 53 (d), como observado na Figura 19. O 

ataque relacionado às partículas constituintes é superficial, Figura 53 (e), como 

observado pelos resultados de perfilometria (Figura 26). O “cavidade” ocorre na 

liga 2198 com as têmperas T8 e T851 devido ao comportamento catódico das 

partículas constituintes. Porém, nestas duas últimas condições, a CLS predomina, 

como ilustram as Figuras 54 e 55. 
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Figura 54- Mecanismo de corrosão para a condição de têmpera T8: (a) superfície após o 
polimento; (b) grãos com maior densidade fase T1 (c); (d) e (e) reações de corrosão 
durante a imersão em solução contendo íons cloreto; (f) corrosão após exposição à 
solução de ensaio. 

 

Fonte: autor.  

Figura 55- Mecanismo de corrosão para a condição T851: (a) superfície após o 
polimento, (b) grãos com maior densidade fase T1 (c), (d) e (e) reações de corrosão 
durante exposição a solução contendo íons cloreto, (f) corrosão após exposição à 
solução de ensaio. 

 

Fonte: autor. 

A deformação plástica dos grãos depende da orientação dos mesmos 

e, consequentemente, alguns grãos são mais deformados do que outros, Figura 

54 (a). Assumindo que o grão B é mais deformado do que os grãos A e C, a 

densidade de fase T1 será maior dentro deste grão, Figura 54 (b). Na liga T851, o 
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estiramento antes do envelhecimento artificial favorece a formação de bandas de 

deformação em alguns grãos, Figura 55 (a), e a precipitação preferencial da fase 

T1 nestes, Figura 55 (b). A maioria dos elementos ativos na fase T1 (Al e Li) são 

preferencialmente dissolvidos, Figuras 54 e 55 (c), ocorrendo o enriquecimento 

em cobre, e, consequentemente, a inversão de polaridade com a matriz da liga 

passando a ser atacada, Figuras 54 e 55 (d). Por fim, ocorre o ataque 

cristalográfico (Figuras 54 e 55 (e)) que tem como principal característica a 

evolução de hidrogênio, Figuras 54 e 55 (f). A precipitação da fase T1 dentro dos 

grãos da liga com têmperas T8 e T851 explica o ataque intragranular observado. 

Contudo, o mecanismo de propagação da corrosão para estas duas condições é 

diferente. Na condição T8, o ataque dos grãos mais deformados foi observado, 

(Figura 21). Para a condição T851, a CLS está relacionada com a dissolução 

seletiva das bandas de deformação (Figura 22). Devido à diferença de potencial 

entre as bandas (com um grande número de fases T1) e a matriz com baixo teor 

de T1, envolvendo as bandas, a propagação do ataque de corrosão ocorre ao 

longo das bandas de deslizamento, Figura 55 (e). 

Baseado nas características microestruturais da liga T851, o processo 

de formação e evolução de H2 que ocorre próximo aos locais de CLS, cuja 

presença foi detectada por SECM, é ilustrado na Figura 56.  

Figura 56- Diagrama esquemático do mecanismo proposto para detecção da evolução H2 
na corrosão localizada severa (CLS) na AA2198-T851 via SECM: (a) microestrutura 
esquemática da liga, (b) ataque na matriz, (c) detecção de íons H+, d) deposição dos 
produtos de corrosão, (e) formação da CLS e (f) mapas SECM obtidos em (c) e (d). 

 

Fonte: autor. 
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Na Figura 56 (a) é mostrada a microestrutura típica da liga 2198-T851. 

O grão A apresenta maior densidade de fase T1 em relação à vizinhança e será 

preferencialmente corroído. Durante o processo de corrosão, a fase T1 é 

inicialmente anódica em relação à matriz mas, com o tempo de ensaio, está se 

torna catódica, como ilustra as Figuras 54 e 55 (d-e). Consequentemente a matriz 

é corroída e os íons Al+3 são gerados dentro do pite, Figura 56 (b). A penetração 

da CLS aumenta com o tempo. Dentro do pite, a presença dos íons Al+3 promove 

a hidrólise e os íons H+ em excesso dentro do pite causam a diminuição local do 

pH, como foi observado no ensaio de gelificação (Figura 24), resultando na 

formação de bolhas de H2. A sonda do SECM detecta o H2 gerado, como ilustra a 

Figura 56 (c). Na parte externa do pite, em meios neutros e aerados, ocorre a 

redução do O2 produzindo OH- os quais, ao se combinarem com os íons Al3+ 

causam a precipitação do produto de corrosão Al(OH)3 nas áreas do entorno, ou 

“boca” do pite. O acúmulo de produtos de corrosão e consequente obstrução da 

entrada do pite, dificulta a evolução do H2 (Figura 56 (d) e (e)). A Figura 56 (f) 

ilustra a diferença de sinal medido pela sonda de SECM devido à formação dos 

produtos de corrosão. 
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6 CONCLUSÕES  

Os resultados deste trabalho permitem as seguintes conclusões: 

(1) O mecanismo de corrosão relacionado à têmpera T3 deve-se à 

formação de células microgalvânicas entre as partículas constituintes, catódicas, 

e a matriz, anódica, resultando em ataque em torno das partículas com formação 

de cavidades ou trincheiras (cavidades). 

(2) Ambas as têmperas, T8 e T851, resultaram em susceptibilidade à 

corrosão localizada severa (CLS), porém o mecanismo de propagação desta foi 

dependente do tratamento termomecânico (T8 e T851). 

(3) O desenvolvimento de corrosão localizada severa (CLS) foi 

associado com evolução de hidrogênio na borda do pite de CLS em consequência 

do ataque à fase T1.  

(4) A CLS na liga 2198 com tratamento T8 teve início nos grãos mais 

ativos eletroquimicamente e sua morfologia foi diretamente relacionada à 

microestrutura da liga. 

(5) Na liga 2198 com tratamento T851, a CLS foi iniciada nas bandas 

de deformação introduzidas nos grãos durante a etapa de estiramento (alívio de 

tensões), e sua morfologia foi relacionada com a dissolução preferencial da fase 

T1 ao longo das bandas de deformação. 

(6) Os resultados demonstraram que a microestrutura e os 

mecanismos de corrosão da liga 2198 são fortemente afetados pelos seus 

tratamentos termomecânicos. 

(7) Os resultados apontaram o papel principal da fase T1 na resistência 

à corrosão da liga 2198 com maiores correntes de corrosão sendo observadas 

para as ligas com etapa de envelhecimento artificial em relação ao 

envelhecimento natural. 

(8) O acúmulo de produtos de corrosão nos locais relacionados a CLS 

tem importante papel no processo de corrosão e, consequentemente, nas 

medidas eletroquímicas locais (SECM e SVET). 

(9) Não foi possível diferenciar entre o comportamento eletroquímico da 

liga 2198 com os três tratamentos termomecânicos testados pelas técnicas 

eletroquímicas globais (OCP, EIS e polarização), mas foi possível observar 
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diferenças entre os comportamentos pela técnica eletroquímica local de varredura 

do eletrodo vibratório (SVET). 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Investigar o comportamento da liga 2198 com diferentes têmperas durante 

o processo de anodização. 

 Estudar o efeito do pré-tratamento (antes da anodização) no 

comportamento das partículas constituintes. 

 Avaliar o efeito da eliminação das etapas do pré-tratamento na superfície 

das ligas nas camadas anódicas formadas. 

 Investigar o comportamento eletroquímico das partículas constituintes 

durante o processo de anodização em solução de ácido tartárico-sulfúrico 

(TSA). 

 Avaliar o efeito da selagem da camada anodizada por tratamentos com 

íons de cério. 
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APÊNDICE 

Apêndice 1- Acima micrografias obtidas por SEM da liga 2198 e abaixo imagens obtidas 
através do analisador (Imagej) onde foi calculado a porcentagem de partículas 
constituintes referente a figura 12. 

 

Fonte: autor. 

 

Apêndice 2- Micrografias obtidas por SEM da liga 2198-T8 após 24h de imersão em 
solução de NaCl 0,01 M evidenciando a CLS: (a) e (d) menor magnificação, (b) e (c) 
ampliação do quadrado tracejado em (a), (e) e (f) ampliação do quadrado tracejado em 
(b). As flechas vermelha e amarela indicam a CLS e a direção da deformação, 
respectivamente. 

 

Fonte: autor. 
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Apêndice 3- Micrografias obtidas por SEM após 24h de imersão em solução de NaCl 0,01 
M evidenciando CLS nas bandas de deformação: (a) menor magnificação, (b) ampliação 
do quadrado tracejado em (b), ampliação do quadrado tracejado em (c), ampliação do 
quadrado tracejado em (d).  

 

Fonte: autor. 
 

Apêndice 4- Macrografia das liga 2198-T8 imersão durante o ensaio com gel agar-agar. 

 

Fonte: autor. 
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Apêndice 5- Macrografia das liga 2198-T851  referente a 4h de imersão durante o ensaio 
com gel agar-agar. 

 

Fonte: autor. 

 
Apêndice 6- Perfilometria ótica da liga 2198-T3 após 24h de imersão em solução de  0,01 
M de NaCl.  

 

Fonte: autor. 
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Apêndice 7- Perfilometria ótica da liga 2198-T8 após 24h de imersão em solução de  0,01 
M de NaCl.  

  

Fonte: autor. 
 

Apêndice 8- Perfilometria ótica da liga 2198-T851 após 24h de imersão em solução de  
0,01 M de NaCl. 

 

Fonte: autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 

 

Apêndice 10- Mapas de densidade de corrente iônica da liga 2198-T3 em solução de 
0,005 M de NaCl. 

 

Fonte: autor. 
 

Apêndice 11- Mapas de densidade de corrente iônica da liga 2198-T851 em solução de 
0,005 M de NaCl. 

 

Fonte: autor. 
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