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EFEITO DE TRATAMENTOS DE MODIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE NA
RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO ALUMÍNIO 1050

RESUMO
Neste trabalho foi investigado o efeito de vários tratamentos para
modificação da superfície na resistência à corrosão do alumínio AA1050 com o
objetivo de identificar um potencial substituto ao tratamento de cromatização. Os
tratamentos adotados consistiram inicialmente de polimento da superfície até
acabamento 1 µm, seguido por uma etapa comercial. Este tratamento foi utilizado
como preparação preliminar da superfície, anterior aos demais tratamentos
testados. Amostras com o tratamento preliminar foram submetidas a diferentes
tratamentos de modificação da superfície, especificamente, imersão em solução
com moléculas auto-organizáveis (SAM) à base de difosfonato, imersão em água
fervente para acelerar o crescimento de óxido-hidróxido de alumínio; uma
combinação destes dois últimos tratamentos e cromatização em solução à base
de cromo hexavalente. O comportamento de corrosão do alumínio AA1050
submetido aos diferentes tipos de tratamentos foi investigado por ensaios
eletroquímicos como: medidas de potencial a circuito aberto em função do tempo
de imersão, espectroscopia de impedância eletroquímica e ensaios de
polarização potenciodinâmica. Utilizou-se solução de 0,5 M de Na2SO4 como meio
corrosivo, tamponada a pH = 4,0. Microscopia eletrônica de varredura e análises
semi-quantitativas de espectroscopia de energia dispersiva também foram
utilizadas como medidas complementares nessa investigação. Observou-se que o
tratamento com moléculas auto-organizáveis não se mostrou eficiente para
proteção à corrosão para longos períodos de tempo em comparação aos demais
tratamentos. A proteção fornecida pelos tratamentos, SAM e em solução a base
de cromo hexavalente foi inferior à esperada. A etapa de “boemitização” ou
crescimento acelerado de óxido-hidróxido de alumínio em água fervente se
mostrou uma etapa essencial para aumento do desempenho frente à corrosão do
alumínio AA1050. Os resultados obtidos para amostras submetidas ao tratamento
de aceleração do crescimento de óxi-hidróxido seguido por imersão em solução
com moléculas auto-organizáveis proporcionou uma melhora significativa na
resistência à corrosão da superfície comparada aos demais tratamentos.
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EFFECT OF SURFACE TREATMENTS ON THE CORROSION RESISTANCE
OF THE ALUMINUM AA1050

ABSTRACT
The aim of this work is to investigate the effect of various treatments for
surface modification on the corrosion resistance of the aluminum AA1050. All the
samples were firstly exposed to a preliminary surface treatment that consisted of
surface polishing, up to a finishing of 1 µm, succeeded by degreasing in two
alkaline solutions and finally deoxidizing in an acid solution. This treatment was
used as a preliminary surface preparation and adopted as a reference for
comparison with the others. After this treatment, samples were exposed to various
treatments for surface modification, specifically, immersion for 3 hours in a solution
with self assembling molecules based on diphosphonates (SAM), immersion in
boiling water for 20 minutes to promote bohemite growth (bohemitization); a
combination of these two last treatments (bohemitization+SAM) and passivation in
an hexavalent chromium solution. The objective was to investigate the potential of
the tested treatments to replace the ones based on hexavalent chromium that
generates toxic residues. The corrosion behavior of AA1050 aluminum samples
with the various surface treatments was investigated by electrochemical methods
such as: open circuit potential measurements, electrochemical impedance
spectroscopy and potentiodynamic polarization curves. The electrolyte used was a
0.5 mol L-1 Na2SO4 solution, buffered to pH = 4.0. Surface characterization
techniques, such as scanning electron microscopy and energy dispersive
spectroscopy were also used in this investigation. The results showed that the
treatment with self assembling molecules was not effective to protect the AA1050
aluminum for long periods of exposure to the electrolyte comparatively to the other
surface treatments tested. The effect of SAM treatment or passivation with
hexavalent chromium solution on the AA1050 aluminum corrosion resistance was
unexpected.

The bohemitization treatment that consisted of favoring oxide-

hydroxide growth by immersion in boiling water increased the corrosion resistance
of the AA1050 aluminum, but the highest corrosion resistance was associated to
the treatment that combined bohemitization with SAM treatment.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil possui a terceira maior reserva mundial de bauxita, principal
matéria-prima para a produção do alumínio consumido no planeta [ABAL, 2006,
2010]. Na área de Ciência e Tecnologia de Materiais, dados estatísticos revelam
que aproximadamente 4% do produto interno bruto (PIB) de um país
industrializado é gasto com a degradação de materiais causada pela corrosão.
Devido ao alto custo envolvido nesse processo, a corrosão torna-se um fenômeno
economicamente importante, a ser considerado por países em desenvolvimento
[Ramanathan, 1988, Callister, 2008].
O alumínio, juntamente com ferro e o aço é um dos metais mais utilizados
em diferentes aplicações e segmentos da indústria moderna. Em ambientes de
baixa agressividade, o filme de óxido formado espontaneamente sobre a
superfície do alumínio puro e suas ligas é considerado protetor e proporciona boa
resistência à corrosão. Entretanto, em atmosferas mais agressivas, essa proteção
não é suficiente para evitar processos corrosivos e, com isso, faz-se necessária a
aplicação de tratamentos de superfície e revestimentos protetores visando o
aumento da resistência à corrosão [Campestrini et al., 2001a, b, Palomino, 2008]
Entre os tratamentos de superfície utilizados em alumínio e suas ligas,
destaca-se a cromatização, que promove efetiva proteção com baixo custo de
aplicação e elevada aderência, tanto ao substrato metálico, quanto à camada
orgânica protetora; porém, a cromatização torna-se inviável devido às restrições
ambientais (utilização de cromo hexavalente) e ao elevado custo envolvido nos
tratamentos de resíduos tóxicos gerados nesse tratamento.
No decorrer dos últimos 20 anos, a preocupação com sustentabilidade se
intensificou de modo expressivo. Em junho de 1992, o Brasil sediou a Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida
popularmente como ECO-92, que tinha como um dos objetivos a divulgação do
conceito de sustentabilidade para o mundo. Esse conceito, na prática, se aplica
na exploração de áreas ou no uso de recursos naturais e/ou artificiais, de forma a
prejudicar o menos possível o equilíbrio entre o meio ambiente as comunidades
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humanas e toda a biosfera que deles dependem para existir [Atitudes
Sustentáveis, 2010].
Em países desenvolvidos, especificamente na União Européia, restrições
ambientais estabelecidas em 2006 (Diretivas RoHS – Restriction of Certain
Hazardous Substances e WEEE – Waste Eletrical and Eletronics Equipment)
impedem a utilização de determinadas substâncias nocivas nos processos de
fabricação e produção de equipamentos eletrônicos, bem como a importação de
produtos que contenham metais pesados em sua composição, como por exemplo,
chumbo, cádmio e o cromo hexavalente, sem que os fabricantes paguem pela
coleta de seus produtos após a utilização [Anvisa, 2010].
No Brasil, a Constituição Federal e a Lei no 6.938, de 31 de agosto de
1981, visam controlar a deposição de poluentes no meio ambiente impedindo o
lançamento dos mesmos em níveis nocivos ou perigosos para os seres humanos
e outras formas de vida. O artigo 24 da Resolução Conama nº 397 de 2005 Capítulo IV diz, “Desta forma, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente
poderão ser lançados nos corpos de água, direta ou indiretamente, após o devido
tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos
nesta Resolução e em outras normas aplicáveis” [Resolução Conama, 2005]. A
Tabela 1 apresenta os níveis de cromo máximo permitidos nos efluentes,
segundo a resolução Conama de 2005.
Tabela 1. Lançamentos de Efluentes [Resolução Conama, 2005].
Padrões
Cromo total hexavalente
(*0,5 mg/L Cr+6)
(nova redação e valor dados pela
0,1 mg/L Cr+6
Resolução nº 397/08)
Cromo total Trivalente
(nova redação e valor dados pela
1,0 mg/L Cr+3
Resolução nº 397/08)
*valor alterado da Resolução Conama de 2005 para a Resolução nº 397/08.

Nesse contexto, a comunidade científica possui um papel importante no
desenvolvimento e na execução da prática da sustentabilidade. Já existem vários
grupos e centros de pesquisas que vêm estudando o desenvolvimento de
métodos alternativos à cromatização, os quais podem ser classificados como
ambientalmente “amigáveis”, dentre elas as moléculas auto-organizáveis.
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2. OBJETIVOS e JUSTIFICATIVAS
Pré-tratamentos

de

superfície

são

frequentemente

utilizados

para

maximizar o tempo de vida útil do alumínio e de suas ligas, visando diminuir os
processos de degradação causados pela corrosão. O bom desempenho obtido
por pré-tratamentos contendo soluções de ácido crômico (principalmente cromo
hexavalente), aliado ao baixo custo e à facilidade de aplicação, justifica o fato
desse tipo de tratamento ter sido amplamente consagrado e adotado durante
muitos anos para a proteção do alumínio. Porém, sua utilização foi se tornando
inviável devido à alta toxicidade e caráter cancerígeno do cromo hexavalente, o
que levou às restrições de interesse ambiental. O gasto elevado envolvido no
tratamento do descarte final de substâncias nocivas é um dos aspectos que têm
inviabilizado progressivamente os tratamentos que envolvem Cr(VI).
Tratamentos da superfície do alumínio e suas ligas, alternativos à
cromatização com Cr(VI), vêm sendo estudados, dentre os quais pode-se citar o
tratamento com moléculas auto-organizáveis (SAM). Nesse contexto, o objetivo
principal deste trabalho é avaliar a viabilidade com relação à resistência à
corrosão de se utilizar a modificação da superfície do alumínio 1050 (AA1050)
com moléculas auto-organizáveis (SAM) à base de difosfonatos, para substituir a
cromatização do alumínio AA1050 com soluções contendo Cr(VI).
Os objetivos específicos deste estudo foram:
1. Caracterizar a resistência à corrosão do alumínio comercialmente puro AA1050
após vários tratamentos de modificação da superfície, por métodos eletroquímicos
em solução tamponada de sulfato (pH = 4,0).
2. Investigar o efeito de tratamento prévio da superfície do AA1050, antes do
tratamento com moléculas auto-organizáveis, na resistência à corrosão da
superfície após este último tratamento.
3. Comparar os resultados dos tratamentos testados com os da cromatização em
solução à base de Cr(VI).
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3. REVISÃO DA LITERATURA
3.1. Resistência à corrosão de materiais metálicos
A corrosão de materiais metálicos manifesta-se em diferentes meios. No
entanto, o meio em que ela ocorre com maior frequência é o aquoso. Nesse meio,
o mecanismo de corrosão é essencialmente eletroquímico.
Uma reação é considerada eletroquímica se ela estiver associada à
passagem de corrente elétrica através de uma distância finita, maior que a
distância interatômica. Esta passagem de corrente envolve o movimento de
partículas carregadas, íons, elétrons, ou ambos. Dessa forma, a maioria das
reações que se manifestam em uma superfície metálica são reações
eletroquímicas em sua natureza [Wolynec, 2003]. Assim, técnicas eletroquímicas
podem ser utilizadas na investigação e no controle do processo de corrosão.
Do ponto de vista termodinâmico, para ocorrência espontânea de uma
reação química, é suficiente que a variação de energia livre seja negativa; porém,
do ponto de vista cinético, esta condição não é suficiente. De fato, para que uma
reação ocorra, é necessário que as espécies reagentes tenham energia suficiente
para superar uma ou mais barreiras energéticas, sendo que a etapa controladora
da velocidade da reação será aquela com maior barreira energética [Darken e
Gurry, 1953, West, 1971, Wolynec, 2003]. Fundamentalmente, a corrosão ocorre
porque os metais apresentam uma condição termodinâmica instável e, em razão
disso, tendem a mudar para uma condição mais estável pela formação de óxidos,
hidróxidos ou sais [Wolynec, 2003].
No caso da corrosão atmosférica, a reação de corrosão ocorre apenas
durante os períodos em que o metal é recoberto por uma película de umidade ou
em presença de água. Segundo a literatura, as seguintes reações de corrosão
ocorrem para o metal alumínio em meio ácido [Reboul e Baroux, 2011].
Al  3H 2O  Al (OH )3 

3
H2 
2

(1)

Essa reação global de corrosão é resultado de duas semi-reações
eletroquímicas, indicadas em (2) e (3):
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Oxidação do alumínio nas áreas anódicas:

Al  Al 3  3e

(2)

E redução da água (3) nas áreas catódicas:
3H 2O  3e  3OH  

3
H2 
2

(3)

A corrosão metálica é, muitas vezes, classificada em diferentes tipos, como
por exemplo, corrosão generalizada, galvânica, por fresta, intergranular, corrosãoerosão, corrosão sob tensão, seletiva e por pites, sendo que esta última ocorre
apenas em materiais passivos, como por exemplo, aços inoxidáveis e ligas de
alumínio [Ramanathan, 1988, Wolynec, 2003, Callister, 2008].

3.1.1. Corrosão por pite

A boa resistência à corrosão dos metais passivos é resultado da proteção
promovida pelo filme de óxido formado sob sua superfície [Davis,1993]. Este filme
pode, todavia, ser rompido em presença de espécies corrosivas, causando ataque
localizado. O alumínio é susceptível à corrosão por pite quando exposto a
ambientes agressivos, particularmente aqueles que contêm íons cloreto.
A corrosão por pite consiste na formação de cavidades de pequena
extensão e com razoável profundidade [Meng et al., 2009], sendo resultado de
uma perda da passividade local do filme protetor. Geralmente, este tipo de
corrosão ocorre em atmosferas e meios contaminados com cloreto (íons Cl-).
Entretanto, embora o cloreto seja necessário, ele não é suficiente para
desenvolver o processo de corrosão por pite, pois os pites não ocorrem em água
do mar desaerada, já que a presença de um oxidante também é necessária
[Reboul e Baroux, 2011].
No caso da água de torneira, que é naturalmente aerada, por exemplo,
quando a quantidade de íons cloreto está acima de 50 pmm (Cl- > 50 ppm) e/ou
quando metais pesados estão presentes (Cu2+, Pb2+, entre outros), é possível
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calcular o número de semanas para que o pite atinja uma profundidade de 1 mm
no alumínio através de uma fórmula empírica [Pathack e Godard, 1968].
Segundo Pathack e Godard [1968], a equação (4) pode ser utilizada para
predizer a agressividade da corrosão por pite em água, a partir da composição
química em função da penetração do pite em Alumínio:

LogP  2,5  0,28 x log( SO42  )  0,18 x log( Cl  )  0,20 x log[( pH  7) 2  100]
 0,42 x log(

3000
)  0,06 x log(( Cu 2  ) x1000)
R

(4)

Onde P é o número de semanas necessárias para a corrosão por pite
penetrar 1 mm no alumínio, (SO42-), (Cl-), (Cu2+) são as concentração químicas
dos íons em mg/L; e R é a resistividade da água (Ohm.cm).
Segundo alguns autores [Smialowska, 1992, Frankel e McCreery, 2001,
Frankel e Sridhar, 2008, Meng et al., 2009] a corrosão por pite em substratos de
alumínio pode ser dividida em uma seqüência de etapas, a saber (a) quebra do
filme passivo, (b) nucleação e crescimento de pites metaestáveis (nesse contexto,
metaestável indica que muitos dos pites param de crescer, não atingindo a etapa
seguinte), (c) formação de pites estáveis, ou seja, corrosão localizada
aumentando em grande escala o tamanho do pite e, finalmente, em determinadas
condições, (d) repassivação ou término do ataque localizado.
A corrosão por pite é conhecida por se iniciar acima de um potencial crítico.
Eventualmente, pode ocorrer a repassivação, geralmente em um potencial bem
inferior ao valor do potencial crítico. Uma vez iniciado o ataque em condições
agressivas, a estabilização e o desenvolvimento da corrosão localizada resultam
na hidrólise dos cátions metálicos e na migração de íons cloreto (Cl-) para dentro
do pite [Frankel e Sridhar, 2008].

3.2. Alumínio e suas ligas
As propriedades que fazem com que o alumínio seja um metal econômico
e atraente para uma grande variedade de aplicações são: (a) aparência, (b) baixa
densidade, (c) propriedades físicas apropriadas, (d) boas propriedades mecânicas
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de suas ligas, e (e) resistência à corrosão. Outras características que ampliam
consideravelmente o campo de aplicação do alumínio são: comportamento nãoferromagnético, antifaiscante e não-tóxico, além da aparência brilhante, da
elevada condutibilidade elétrica e térmica e da capacidade de reflexão de energia
radiante [Shimizu et al., 1991, ABAL, 1996, Roelandts, 2001, Meng et al., 2009].
A grande variedade de propriedades mecânicas e físicas, que podem ser
obtidas com o alumínio e suas ligas, justifica o fato de haver mais de 300 ligas
reconhecidas e outras centenas de ligas especiais desenvolvidas de acordo com
necessidades específicas.
O sistema de classificação das ligas de alumínio adotado pela Aluminium
Association em 1971 [The Aluminum Association, 1998] é o mais aceito
atualmente. Esse sistema subdivide-se em duas partes: o adotado para as ligas
utilizadas em trabalhos mecânicos (laminação, extrusão, forjamento e outros), e o
que foi adotado para ligas destinadas exclusivamente à produção de peças
fundidas. Entretanto, a composição das ligas e as suas aplicações gerais são as
mesmas, e estão apresentadas de forma simplificada na Tabela 2.

Tabela 2. Classificação e usos de ligas de alumínio [The Aluminum Association,
1998].
Série

Composição Química

Principais Aplicações

1XXX

Al comercialmente puro

Contatos elétricos, Alclad

2XXX

Al-Cu e Al-Cu-Mg

Indústria aeronáutica

3XXX

Al-Mn e Al-Mn-Mg

Latas de bebidas, panelas.

4XXX

Al-Si

5XXX

Al-Mg

6XXX

Al-Mg-Si

7XXX

Al-Zn-Mg e Al-Zn-Mg-Cu

Indústria aeronáutica.

8XXX

Outras ligas (Al-Li, Al-Fe)

Diversas e Variadas

Metal de adição para soldas, pistões
forjados de motores.
Aplicações náuticas (navios e barcos)
Perfis arquitetônicos, componentes
automotivos.
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3.2.1. Passividade do Alumínio
O alumínio possui elevada resistência à corrosão em virtude da fina
camada amorfa de óxido de alumínio (Al2O3) que se forma naturalmente em sua
superfície [ABAL, 1996, Reboul e Baroux, 2011]. Óxidos formados ao ar e à
temperatura ambiente possuem espessura de 2 a 4 nm, enquanto que óxidos
formados a temperaturas de 425 0C podem dobrar de espessura após 24 h de
recozimento e atingir até 20 nm de espessura [Alwitt, 1976, Bressiani E F, 1992].
A película de óxido é muito compacta e intimamente aderida à superfície metálica,
ou seja, o volume de óxido é alto comparado ao volume do metal envolvido na
oxidação (ρAl2O3/ρAl = 1.4) [Reboul e Baroux, 2011].
Entretanto, para o uso industrial, este tipo de filme não proporciona longa
proteção. A película de óxido em alumínio é muito fina e inclui um grande número
de defeitos (104 cm2), principalmente sob a forma de micro-falhas com tamanho
aproximado de 10 nm [Thompson et al., 1982].
O alumínio é protegido por uma dupla camada de óxido, composta por uma
película de óxido amorfo anidro na interface metal/filme e um filme de óxido
hidratado na interface ambiente úmido/filme. Esta camada mais externa resulta da
hidrólise do filme óxido em meio aquoso. Esta camada hidratada é menos
protetora do que a camada mais interna e seca. A perda de proteção é
automaticamente compensada por oxidação do metal formando uma camada de
óxido-hidratado correspondente ao novo equilíbrio entre o metal e o ambiente
úmido [Reboul e Baroux, 2011].
O alumínio pode sofrer corrosão tanto em meio ácido quanto em meio
alcalino, sendo que, como já foi mencionado, o tipo de corrosão mais comum é a
corrosão por pite [Van der Walde et al., 2005]. Todavia, em uma faixa de pH entre
4,0 a 9,0, ocorre a formação de uma camada passiva de óxido-hidróxido
altamente protetora [Mattsson, 1989, Davis, 1993], fazendo com que o alumínio
não sofra corrosão em uma extensa faixa de potenciais. Porém, uma alteração na
natureza do ambiente, por exemplo, o aumento na concentração da espécie
corrosiva ativa, pode fazer com que o material passivo passe para o estado ativo
e

qualquer

dano

subseqüente

à

película

passivadora

expressivamente a taxa de corrosão do metal [Callister, 2008].

pode

aumentar
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O diagrama de Pourbaix simplificado, apresentado na Figura 1, ilustra as
regiões onde ocorrem a passividade, a imunidade e a corrosão do alumínio. A
região de estabilidade do óxido-hidróxido de alumínio em meios aquosos pode ser
indicada pela região de passividade, e corresponde a um intervalo de pH que
varia entre 4,0 e 9,0. Porém, em regiões onde o pH está abaixo de 4,0 ou acima
de 9,0, essa camada perde seu caráter protetor devido à alta solubilidade da
camada passiva em meios agressivos ácidos ou básicos. Em meios ácidos (pH <
4,0) ocorre a formação de íons Al3+ e em meios alcalinos (pH > 9,0) ocorre a
formação de íons AlO2- [Pourbaix, 1974, Reboul e Baroux, 2011].
É importante ressaltar a possível ocorrência da oxidação do alumínio
através de um tipo específico de corrosão localizada (por pite), tanto dentro
quanto fora de região de passividade. Além disso, pode-se notar a não ocorrência
da oxidação do alumínio na região de corrosão do diagrama de Pourbaix devido à
formação de filmes óxidos insolúveis no meio em questão [Reis, 2005].

Potencial, EH

0,8
0
Corrosão

Passivação

-0,8

Corrosão

-1,6
Imunidade

-2,4
-2

2

6
pH

10

14

Figura 1: Diagrama de Pourbaix simplificado do alumínio em meio aquoso.

Os diagramas de Potencial-pH descrevem aspectos fundamentais das
reações que controlam o comportamento de corrosão do alumínio, porém não
levam em consideração um fator importando associado à velocidade das reações
que limita a taxa de dissolução do filme óxido-hidróxido no processo de corrosão
[Moshier et al., 1987].
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A fase termodinâmica mais estável entre todos os hidróxidos ou oxihidróxidos de alumínio que podem ser formados durante a imersão em água é a
Hidrargilita (Al(OH)3) [Alwiit, 1976]. Outros autores [Hart, 1957, Vedder e
Vermilyea, 1969] afirmam que a fase Pseudo-Boehmita (AlOOH = Boehmita,
porém com diferenças na composição estrutural) é a primeira a se formar, sendo
considerada precursora da fase Al(OH)3 e pode perdurar na superfície durante
longos períodos de tempo.
Considerando que durante a polarização do alumínio uma grande variação
de óxidos-hidróxidos pode ser formada, Moshier et al. [1987], utilizaram
espectroscopia fotoelétrica de Raios-X (XPS – X-ray photoelectron spectroscopy)
para determinar a composição e espessura do filme em diferentes condições de
pH, confirmando que a fase termodinamicamente mais estável é Al(OH)3, e que a
fase AlOOH (Boehmita ou Pseudo-Boehmita) se forma na maioria do meios
quando submetido a polarização.

3.2.2. Importância das ligas de alumínio e o processo Alclad (AA1XXX)

O alumínio comercialmente puro (Série AA1XXX) pode ser identificado
através do sistema de classificação da Aluminum Association (AA) em diferentes
graus de pureza, desde 99,00% (denominado 1000) até a 99,99% (denominado
1099). Nesse sistema, os dois últimos algarismos referem-se ao grau de pureza
da liga, ou seja, até a casa centesimal acima de 99,00 %. Assim sendo, o
alumínio comercialmente puro com 99,50 % de alumínio é conhecido como 1050,
já o alumínio com 99,70 % de pureza é denominado 1070 e assim por diante
[Infomet, 2010, Reboul e Baroux, 2011].
Algumas características importantes do alumínio comercialmente puro são:
sua baixa resistência mecânica, fato que restringe sua aplicação na indústria
aeronáutica e automotiva, e sua elevada resistência à corrosão, devido à camada
de óxido de alumínio (Al2O3) protetora, fenômeno também conhecido como
passivação [Callister, 2008, Infomet, 2010].
O alumínio possui a capacidade de combinar-se com a maioria dos metais,
principalmente com ferro (Fe), cobre (Cu), magnésio (Mg), manganês (Mn) e
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zinco (Zn), além do silício (Si) semimetal, que nesse caso pode atuar como metal.
Isto permite a introdução desses elementos no alumínio fundido como elementos
de liga, originando uma série de ligas de alumínio (2XXX a 8XXX, Tabela 2), que
possuem melhores propriedades mecânicas, ampliando o campo de aplicação
deste material na indústria.
Porém, se por um lado a adição de determinados elementos de liga ao
alumínio possibilita a formação de ligas de alta resistência mecânica (séries 2XXX
e 7XXX) utilizadas principalmente na indústria aeronáutica, por outro, estes
também interferem, muitas vezes negativamente, nas propriedades de resistência
à corrosão, principalmente quando os elementos adicionados estão mais
afastados do alumínio na tabela de potencial eletroquímico, por exemplo, o cobre,
devido à formação de um par galvânico que pode dar início ao processo de
corrosão localizada [Smialowska, 1999, ASM Handbook, 2003, Infomet, 2010].
Uma alternativa encontrada para reunir a elevada resistência à corrosão do
alumínio puro com a alta resistência mecânica das ligas de alumínio utilizadas
pela indústria aeronáutica (Séries 2XXX e 7XXX) é o processo clad (do inglês
“cladding” = revestimento), que consiste no revestimento de ligas com alumínio
comercialmente puro. Um exemplo é a liga (Al-Cu) AA 2024 revestida com
alumínio

puro,

denominada

Alclad

2024

[Infomet,

2010]

representada

esquematicamente na Figura 2.

Figura 2. Representação esquemática da liga de alumínio Alclad 2024.

3.2.2.1. Influência dos elementos de liga no Alumínio e suas ligas.
Através de estudos em que a propriedade de resistência à corrosão das
películas passivas de óxido-hidróxido de alumínio foram investigadas, Shimizu et
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al. [1998], afirmam que um elemento-chave nesse processo é a natureza
heterogênea microscópica da superfície do alumínio. Brown et al. [1993],
confirmaram que até mesmo em amostras de alumínio com grau de pureza
99,99%, é possível perceber a presença de heterogeneidades na superfície.
Pequenas quantidades de impurezas, como Fe e Si, formam soluções sólidas, ou
seja, estão presentes de maneira uniforme dentro da matriz, mas também estão
segregadas nos contornos de grão [Brown et al., 1992, Shimizu et al.,1998].
Precipitados intermetálicos formados por impurezas também podem ser
observados no interior dos grãos.
Kruger et al. [1992] apud Scully et al. [1993] e Natishan et al. [1988]
afirmam que elementos de liga normalmente são adicionados em porcentagem
atômica acima do limite de solubilidade e, em certos casos, devem ser mantidos
em solução sólida em condições de supersaturação, para garantir o aumento da
resistência à corrosão. Porém, quando não ocorre a formação de solução sólida
total, os elementos adicionados precipitam na forma de intermetálicos, que
possuem atividade eletroquímica diferente da matriz, causando sérios problemas
de corrosão localizada [Buchheit et al., 1995, 1997, 1999, 2000].
Os elementos mais comumente encontrados como impurezas no alumínio
comercialmente puro utilizado como Alclad são: ferro (Fe) e silício (Si)
[Campestrini, 2001a, Reboul e Baroux, 2011], em maior ou menor grau,
dependendo do nível de pureza do material. Estes elementos podem formar fases
intermetálicas, como Al3Fe, Al6Fe [Metals Handbook, 2003], Fe3SiAl12, FeSiAl8,
FeSiAl5, e Fe2Si2Al9, devido à limitada solubilidade do ferro no alumínio [Infomet,
2010]. Estas fases apresentam-se com diferentes tamanhos, formatos e
distribuição, prejudicando as propriedades da matriz quando são grosseiras,
alongadas e concentradas nos contornos de grão [Brown et al., 1993, Shimizu et
al.,1998, Infomet, 2010].

3.3. Tratamentos de Superfície para alumínio
Tanto nas amostras de alumínio AA1050 com alto grau de pureza (99,50%)
quanto nas que possuem elementos de liga, são observadas heterogeneidades
que interceptam a superfície e que desempenham um papel crucial no
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desenvolvimento de revestimentos de conversão química e na nucleação de pites
[Shimizu et al., 1998, Campestrini et al., 2001b].
Em situações onde a camada passiva formada sobre a superfície do
alumínio não confere a proteção desejada, geralmente é aplicado um
revestimento orgânico (tinta) visando o aumento da resistência à corrosão.
Nesses casos, a tinta atua como barreira física que impede parcialmente o acesso
de espécies agressivas ao metal, reduzindo, portanto, o ataque corrosivo.
Quanto mais denso e compacto for o revestimento, maior será a proteção
do material. No entanto, nenhum tipo de tinta é capaz de formar uma camada
isenta de defeitos e sem poros o bastante para bloquear a penetração da
umidade, do oxigênio, bem como de íons que possuem raio iônico de menor
tamanho (Cl-). Assim, a interface revestimento orgânico/substrato se torna
susceptível ao início dos processos corrosivos que favorecem a perda de
aderência da tinta e a delaminação do revestimento pelo acúmulo dos produtos
de corrosão [Mendoza e Corvo, 2000, Bierwagen e Tallman, 2001, Palomino,
2008].
Deste modo, tratamentos de superfície são realizados em alumínio e suas
ligas na etapa anterior à pintura com a finalidade de suprir a deficiência dos
revestimentos orgânicos, aumentando a adesão entre a tinta e o substrato
metálico e promovendo a inibição do mecanismo de ataque corrosivo do metal
[Bressiani, 1992, ABAL, 1996].

3.3.1. Cromatização

Dentre os tratamentos de superfície mais efetivos para o alumínio e suas
ligas, encontra-se a cromatização. Neste processo, uma solução contendo íons
cromato é colocada em contato com a superfície da liga de alumínio, sendo
formada uma camada de óxido-hidróxido de cromo (III), com propriedades
anticorrosivas altamente favoráveis [Brown et al., 1992, Zhao et al., 1998, Frankel
e McCreery, 2001]. Esta camada também contém em sua composição cromo (Vl),
que favorece um mecanismo de auto-proteção (self-healing), conforme observado
por Zhao et al. [1998]. Estes autores verificaram que o cromo (VI) possui a
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habilidade para migrar e reparar defeitos em regiões da liga de alumínio AA2024
promovendo assim maior proteção ao substrato metálico.
O tratamento de cromatização, que leva à formação de cromato na
superfície, também é chamado de camada de conversão de cromo (CCC) porque
uma camada é formada a partir de reação química/eletroquímica entre o metal e
uma solução de composição específica, contendo uma mistura de cromo
hexavalente, ou Cr6+, com outros compostos [Palomino, 2009]. Na formação da
CCC, o Cr6+ é parcialmente reduzido a cromo trivalente, Cr3+, e também retido no
interior da camada. Nesse processo, a CCC formada é composta por óxidos de
Cr3+ insolúveis, na qual se encontram incorporados os compostos solúveis de
Cr6+. O filme resultante adere ao substrato metálico formando uma barreira de
proteção anti-corrosiva que, além de atuar como barreira, possui a desejável
propriedade de auto-regeneração (self-healing), conferida pelos cromatos
aprisionados, que quando liberados reparam as regiões atacadas melhorando
ainda mais o desempenho contra o ataque do meio.
A função chave dos cromatos é inibir reações catódicas, como a redução
do oxigênio (O2), as quais, por sua vez, possibilitam processos anódicos (como
corrosão por pite) sob condições de potencial de circuito aberto [Bressiani Filho,
1992, Kendig, M.W. e R.G. Buchheit 2003].
Revestimentos de cromato têm sido produzidos não apenas em alumínio,
mas também sobre vários metais por tratamento químico ou eletroquímico. O uso
destes compostos foi bastante difundido devido ao seu baixo custo, facilidade de
aplicação e de controle, além da grande eficiência na proteção contra a corrosão
[Darken e Gurry, 1953, Bonnel et al., 1999, Kolics et al., 2001, Clark et al., 2002,
Kendig e Jeanjaquet, 2002].
Um grande problema encontrado no uso do tratamento de cromatização
convencional com Cr(VI) é o seu caráter altamente tóxico e poluente. Os
cromatos podem ocasionar lesões graves nas áreas expostas do corpo humano,
afetando principalmente a pele e as vias respiratórias. Compostos de cromo (VI),
em contato constante com a pele ocasionam dermatites, podendo ocorrer também
casos de alergia. Nas vias respiratórias, com a exposição contínua ao cromo (Vl),
podem ocorrer problemas no septo nasal [Gentil, 1996].
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Além disso, há também o problema ambiental dos efluentes da
cromatização, que geram água residual (efluente) contendo cromatos os quais
são extremamente prejudiciais ao meio ambiente (mananciais). Esses efluentes
necessitam ser tratados antes de serem lançados nos mananciais receptores. O
tratamento adotado consiste na redução do cromo Vl para lll, para que haja
precipitação do mesmo. Este tratamento gera custos adicionais além dos
problemas ambientais [Abal, 1996, Palomino, 2008, Palomino et al., 2009].

3.3.2. Tratamentos alternativos
Apesar da agressividade dos íons Cr6+ ao meio ambiente, de suas
propriedades cancerígenas e da sua elevada toxicidade, os tratamentos de
superfície à base de Cr(VI) ainda vêm sendo utilizados, principalmente pela
dificuldade de encontrar um tratamento que produza uma superfície com
características de proteção superior ou similar às das camadas de cromato, do
ponto de vista da resistência à corrosão.
Estudos realizados com tratamentos alternativos à cromatização, ou seja,
livres de cromo hexavalente, têm sido publicados em grande quantidade com o
objetivo de investigar novos tratamentos que possam ser possíveis substitutos ao
processo de cromatização.

3.3.2.1. Camada de conversão de cério

Dentre as alternativas investigadas visando a substituição de tratamentos
com cromo hexavalente podem ser citados os tratamentos de conversão com
camadas de cério, como um efetivo inibidor de corrosão para o alumínio e suas
ligas [Xingwen et al., 2001] A literatura afirma que o cério atua mais precisamente
como inibidor catódico, dificultando a reação de redução do oxigênio [Cohen,
1995, Bethencourt et al., 1998, Campestrini et al., 2004].
Uma importante característica da camada composta por óxido de cério
hidratado (CeO2.2H2O) depositada sobre metal é a auto-reparação (self-healing).
Este processo pode ser atribuído, segundo a literatura [Buchheit et al., 2002], à
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inter-conversão de Ce3+ em íons Ce(OH)22+, que sofrem redução em contato com
a camada de óxido de alumínio, precipitando na forma de Ce(OH)3,
provavelmente em conjunto com Al(OH)3, selando ou fechando as falhas e
defeitos da camada, inibindo assim a continuidade da oxidação do metal de modo
similar às camadas de conversão de cromatos.
Decroly e Petitjean [2005], utilizando uma solução de cloreto de cério
(CeCl3) em concentração 2,0x10-2 M de íons Ce3+ com adição de peróxido de
hidrogênio e tamponada para pH = 2,0, obtiveram facilmente a deposição da
camada de óxido de cério hidratado. Nesse estudo, os autores concluíram que um
pré-tratamento superficial em meio alcalino promove a formação de oxi-hidróxido
de alumínio (gel), sendo esta uma etapa importante para acelerar a deposição. A
presença de CuCl2 como catalisador da etapa de deposição do óxido de cério
também acelera o processo, além de aumentar a capacidade de adesão da
camada. Porém, a presença do cobre prejudica as propriedades de corrosão do
filme, o que pode ser comprovado através dos resultados de impedância
eletroquímica, que revelam um desempenho inferior da camada de cério em
comparação aos resultados das camadas de conversão de cromatos.
Mansfeld et al. [1992, 1995] obtiveram resultados satisfatórios com
camadas de conversão de cério e que foram considerados similares aos obtidos
com camadas de cromatos. Porém, existe ainda a dificuldade de aplicação em
escala industrial da camada de cério, pois este é um processo lento que necessita
de diversas etapas.

3.3.2.2. Revestimento com organo-silanos

Uma das principais características dos revestimentos de organo-silanos é
que a camada protetora formada se estabelece como uma densa rede
organizada, “rica” em silício e oxigênio, que atua como barreira física à absorção
de eletrólitos e ao ataque químico [Palomino et al., 2008]. O filme de silano
apresenta boa adesão ao substrato e à camada de tinta posteriormente aplicada,
além de elevada estabilidade térmica [van Ooij et al., 2005].
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A utilização de revestimentos à base de organo-silanos ou silanos para
proteção à corrosão tem se mostrado uma alternativa promissora na substituição
dos tratamentos de cromatização com cromo hexavalente, para diferentes tipos
de substratos metálicos [van Ooij, et al., 2005]. No entanto, esse tratamento
também possui algumas limitações, já que muitas vezes as soluções de silanos
não são estáveis e tendem a se condensar, o que leva à formação de um filme
pobre, além de serem soluções de fácil contaminação, podendo ser utilizadas
apenas por um curto período de tempo antes de serem descartadas.
Além disso, o grau de limpeza da superfície metálica desempenha um
papel importante na formação da camada, pois a presença de oleosidades
residuais e outros contaminantes podem influenciar negativamente a deposição
da mesma, ao contrário do que ocorre com os banhos de cromatização, que
possuem pH ácido, tornando a superfície do metal pouco sensível à deposição
[van Ooij et al., 2005].

3.3.2.3. Revestimentos Mistos

A utilização de revestimentos mistos formados por filmes de silanos
conjuntamente com nanopartículas de sílica e/ou íons de terras raras, como o
Ce3+, surgiu recentemente como uma nova e promissora alternativa na
substituição dos revestimentos de cromatos [Palomino, 2009, Suegama, 2009].
Todavia, as desvantagens já mencionadas previamente para ambos os
tratamentos isolados ainda se mostram presentes nessa nova alternativa de
proteção.

3.3.3. Moléculas Auto-organizáveis (SAM)

Moléculas auto-organizáveis ou auto-montadas (SAM = self-assembled
molecules) são formadas por moléculas que se adsorvem de forma ordenada na
superfície de um substrato metálico pela imersão deste em uma solução contendo
este tipo de composto. Essas moléculas possuem propriedades únicas, como a
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formação de camadas bem definidas, ordenadas e estáveis, proporcionando um
filme protetor com estabilidade apropriada [Ulman, 1995, Aramaki e Shimura,
2004].
As moléculas auto-organizáveis, quando utilizadas como pré-tratamento da
superfície para pintura, tendem a aumentar a aderência do substrato à camada de
tinta, devendo ainda formar uma camada compacta. A adsorção deste tipo de
moléculas (SAM) no substrato metálico modifica as propriedades da superfície e,
consequentemente, a resistência frente à corrosão do metal em meios agressivos
[Kálman, 2001].
A eliminação de toxicidade envolvida na preparação da superfície, aliada à
redução de custos do processo de tratamento devido tanto ao menor consumo de
água estimado, quanto ao menor custo no tratamento dos resíduos gerados por
se tratar de processo isento de metais (cromo, zinco, titânio), torna o processo
SAM potencialmente mais econômico que os atuais. Outra grande vantagem é o
desenvolvimento de procedimentos para minimizar o uso de materiais, ou seja,
reduzir a espessura da camada protetora sem diminuir a eficiência da proteção,
tornando ainda mais viável a aplicação desse método [Free, 2002].
Segundo Stratmann e Rohwerder [1999] apud Reis et al. [2006], moléculas
auto-organizáveis são constituídas por três partes: (i) a cabeça, que é
responsável em promover adsorção química ao substrato, (ii) o corpo da
molécula, constituído por uma cadeia carbônica (alcano), e (iii) a parte funcional
da molécula, que pode ser desde um grupo metil (CH3) até outro composto
específico, desenvolvido para cada aplicação.
Existem vários tipos de moléculas que se enquadram na classificação de
SAM, sendo cada uma específica para um ou mais tipos de substrato, como por
exemplo, difosfonildecano para camadas de óxido-hidróxido de alumínio [Ulman,
1995], alcanotióis para ouro [Maege et al., 1998], prata [Bain et al., 1989] e cobre
[Ulman, 1989], e álcoois e aminas para platina [Troughton et al., 1988].
Estudos realizados com ácidos fosfônicos têm despertado grande interesse
prático devido à habilidade de essas moléculas formarem camadas autoorganizadas com boa ancoragem em uma extensa variedade de superfícies
metálicas [Pellerite et al., 2003, Hoque et al., 2006]. Maege et al. [1998]
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observaram que compostos fosfonatos são efetivos no tratamento de amostras de
alumínio, apresentando alta hidrofobicidade, independentemente do valor de pH
da solução. Estes autores concluíram que o uso destas moléculas teria um futuro
promissor, devido à sua adsorção espontânea em superfícies de alumínio,
formando uma camada ordenada e aderente que promove resistência frente à
corrosão similar à dos corpos-de-prova cromatizados.
A formação de camadas auto-organizáveis à base de fosfonatos pode ser
dividida nas etapas de adsorção e organização, sendo a última determinada por
interação intermolecular de Van der Waals entre os alcanos [Stewart et al., 1986].
O espaçamento entre os grupos funcionais assegura o ordenamento e a estrutura
compacta da camada automontada.
As moléculas à base de difosfonatos possuem a vantagem de gerar uma
forte interação entre o metal (ou seu óxido-hidróxido) e a camada de tinta, sendo
que quanto mais compacta é a camada, maior o poder de inibição da reação de
redução do oxigênio, e maior a estabilidade frente aos produtos gerados por esta
reação [Stewart et al., 1986].
Segundo Stewart et al. [1986] e Szurkalo [2009], o tratamento com
moléculas auto-organizáveis (SAM) pode ser realizado em meios aquosos ou não
aquosos e, após interação com o substrato, estas moléculas permanecem na
superfície mesmo após a remoção do substrato do meio. No estágio inicial de
tratamento, as SAM se aderem de forma desordenada ao substrato, e, no estágio
seguinte, se ordenam de forma paralela umas as outras, como ilustra a Figura 3.

Figura 3: Representação de uma camada de SAM, mostrando os seus
constituintes e a interação com o substrato.
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Segundo alguns autores [Maniasso, 2001, Free, 2002, Moraes e Resende,
2004], a adsorção das moléculas de SAM produz monocamadas quando a
concentração da solução está abaixo da concentração micelar crítica (CMC),
enquanto que para valores acima da CMC, existe a formação de multicamadas e
agregados moleculares (micelas) [Free, 2002]. As micelas são formadas
espontaneamente por adsorção química entre as moléculas, as quais possuem
uma componente hidrofílica e outra hidrofóbica. Estes agregados se associam
espontaneamente em solução aquosa formando aglomerados moleculares de
dimensão coloidal [Maniasso, 2001, Szurkalo et al., 2008].
A literatura [Free, 2002] relata que, em termos de inibição da corrosão, a
formação de multicamadas que ocorre em concentrações acima da CMC não é
satisfatória, pois o aumento da proteção é muito pequeno. Isso porque a formação
de multicamadas seria similar à aplicação de duas camadas de tinta para proteger
uma superfície contra a corrosão, sendo que a presença de apenas uma única
camada promoveria a proteção necessária.
Em termos de propriedades físicas e químicas, pode-se afirmar que acima
da CMC não existe um aumento significativo no número de monômeros isolados
e, consequentemente, a força de coesão das moléculas da superfície é pouco
afetada, não se observando efeitos significativos sobre a tensão superficial da
solução, [Pébère et al., 1988, Free, 2002]. Em relação à condutividade elétrica da
solução, a partir da CMC, o aumento desta é menor, pois os aglomerados
micelares conduzem menos que os respectivos monômeros individuais. A
avaliação dessas alterações, as quais são perceptíveis quando se inicia a
formação de micelas, possibilita a determinação da CMC. Assim, a CMC pode ser
determinada pelo estudo de propriedades, como condutividade elétrica e tensão
superficial [Free, 2002, Szurkalo, 2009].
Zhao e Mu [1999] utilizaram técnicas de perda massa e medidas de ângulo
de contato, no estudo da adsorção de surfactantes em superfície de alumino AA
1050. Os resultados obtidos por aqueles pesquisadores confirmaram que, quando
a concentração de surfactantes está mais próxima da CMC, os maiores valores
de adsorção e também as menores taxas de perda de massa são atingidos,
proporcionando assim as melhores propriedades de proteção à corrosão do
substrato.
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Embora as moléculas auto-organizáveis sejam classificadas como
inibidores de corrosão, os inibidores de corrosão geralmente diminuem a
velocidade de uma ou de mais reações do processo de corrosão por adsorção
física, na qual a troca de ânions ou cátions pode ser constante. Esta adsorção
puramente eletrostática é rápida e reversível devido à baixa energia de ativação.
No caso específico da interação das moléculas auto-organizáveis, a transferência
de elétrons entre o substrato e as moléculas adsorvidas ocorre por interação entre
o par de elétrons da molécula adsorvida e o subnível vazio do metal [Fischer,
1972].
Assim, se observa uma maior intensidade na interação, tornando a
adsorção altamente irreversível, e isto é conhecido como adsorção química. As
camadas auto-organizáveis atuam por este tipo de adsorção, funcionando como
doadoras de elétrons, e o metal como receptor. Esta atuação é específica apenas
para alguns metais, particularmente para metais de transição, os quais possuem
orbitais do tipo d com baixa energia de valência [Maege et al., 1998; Wang et al.,
2005]
Além do tipo de adsorção envolvida, existem outras diferenças entre
inibidores de corrosão e as camadas auto-organizáveis, por exemplo: (a) para
inibidores de corrosão, a propriedade de resistência à corrosão é definida pelo
meio corrosivo, enquanto que uma superfície com camadas auto-organizáveis
tem suas propriedades alteradas e, consequentemente, sua resistência à
corrosão independe do meio agressivo; (b) inibidores de corrosão são solúveis no
eletrólito e podem ser aplicados apenas para reações específicas, enquanto
camadas auto-organizáveis (materiais anfifílicos) podem ser aplicadas através de
soluções aquosas e não aquosas. Devido à baixa solubilidade dos materiais
anfifílicos, o processo de adsorção torna-se menos sensível à concentração do
composto no meio estudado [Chen et al., 1998, Schreiber, 2000, Wang et al.,
2005].
O uso de camadas auto-organizáveis para a proteção contra a corrosão
tem sido foco de muito estudos [Stewart et al., 1986, Maege et al., 1998, Chen et
al., 1998, Zhao et al., 1998, Dai et al., 2000, Schreiber, 2000, Wang et al., 2005,
Reis et al., 2006, Wapner et al., 2007, Alagta et al., 2008]. Em publicações
recentes, Yoshikawa et al., [2009] e de Souza et al. [2010, 2011] avaliaram
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diferentes tipos de tratamentos superficiais para o aumento da resistência à
corrosão em liga de alumínio AA5052 e alumínio AA1050, respectivamente. Estes
autores obtiveram resultados compatíveis com tratamentos de cromatização com
cromo hexavalente, em solução de 0,5 M de Na2SO4 tamponada com biftalato em
pH = 4,0, utilizando pré-tratamento superficial de jateamento com microesferas de
sílica, antes da aplicação de monocamadas auto-organizáveis (alcano difosfonato
PO(OH)2-(CH2)n-PO(OH)2, onde 10<n<12).
O mesmo grupo de pesquisadores, em outro estudo [Izaltino et al., 2010],
avaliou o comportamento de corrosão da liga de alumínio, AA7475 Alclad, através
de ensaios eletroquímicos e ensaios acelerados de névoa salina. No trabalho
daqueles pesquisadores foi investigada a influência do tratamento de imersão em
água fervente para crescimento da camada de óxido-hidróxido por diferentes
tempos, etapa anterior ao tratamento por imersão em solução de SAM (alcano
difosfonato). Os resultados dos ensaios eletroquímicos em solução 10,0 mmol L-1
de NaCl, indicaram que um tempo de tratamento de 20 minutos em água fervente,
proporciona melhor resistência à corrosão entre os tempos testados. Entretanto, o
tratamento em solução de SAM sem a preparação da superfície da liga de
alumínio com uma etapa intermediária para crescimento de óxido-hidróxido,
resultou em uma leve diminuição na resistência a corrosão da liga, revelando que
nesse caso (para liga AA7475 Alclad) o tratamento com SAM foi danoso.

3.4. Técnicas eletroquímicas no estudo da resistência à corrosão
Geralmente empregam-se técnicas eletroquímicas com o objetivo de
investigar os mecanismos e cinética de corrosão de um sistema. Pelo uso destas
técnicas podem ser obtidas taxas de corrosão instantâneas. Os métodos
eletroquímicos podem ser divididos em técnicas de corrente contínua (d.c.) e de
corrente alternada (a.c.) [Wolynec, 2003]. Em meios de baixa condutividade, as
técnicas d.c. apresentam o inconveniente da queda ôhmica elevada devido à
resistência da solução, o que pode introduzir erros significativos aos resultados.
A utilização de técnicas a.c. permite a identificação da resistência da
solução e, portanto, possibilita a detecção de sua contribuição na resposta. Outra
limitação das técnicas d.c. é que as altas polarizações requeridas para obter

23

informação cinética completa podem alterar irreversivelmente a superfície do
eletrodo, impossibilitando o monitoramento contínuo do mesmo. As técnicas d.c.
também não permitem a identificação de propriedades que não envolvam a
transferência de carga, como por exemplo, a capacitância da dupla camada
elétrica.

3.4.1. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica
A técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é cada vez
mais aplicada em diversos estudos de corrosão por possibilitar a separação de
vários processos que ocorrem com cinéticas diferentes [Mansfeld e Shih, 1988].
Essa técnica tem sido amplamente utilizada, juntamente com análises de
superfície na investigação de propriedades protetoras de revestimentos para
metais, especificamente para alumínio e suas ligas [Bonora et al., 1996,
Campestrini et al., 2001b, Domigues et al., 2003, Reis et al., 2006, Yoshikawa et
al., 2009, de Souza et al., 2010, Suegama et al., 2010, de Souza et al., 2011].
A impedância é uma excelente ferramenta de análise de superfícies,
interfaces, substratos metálicos e revestimentos orgânicos [Bonora et al., 1996].
Possibilita obter informações sobre o processo de corrosão, adsorção de
espécies, processos de difusão, e propriedades de revestimentos, como defeitos
e propriedade barreira.
É possível analisar através dos resultados experimentais de EIE as
características do sistema estudado, como propriedades da interface, utilizando
modelos de circuito elétrico equivalente (CEE) compostos por elementos
passivos, (resistências, capacitores e indutores) para ajuste dos dados de
impedância, os quais devem estar associados fisicamente às propriedades
características do sistema eletroquímico em estudo [Bonora et al., 1996].
Em estudos que envolvem sistemas de alumínio e suas ligas, a técnica de
espectroscopia de impedância eletroquímica é uma importante ferramenta de
análise e identificação das propriedades anti-corrosivas de revestimentos de
proteção, bem como do filme de óxido-hidróxido passivo formado na superfície
[Bessone et al., 1992].
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Como já foi descrito anteriormente, através dos ajustes dos resultados
experimentais de EIE a circuitos elétricos equivalentes, é possível obter diferentes
tipos de informação sobre fenômenos de interface do sistema de estudo.
Contudo, o circuito proposto para o ajuste dos dados deve conter o menor número
de componentes possíveis dentro de um erro aceitável.
Muitas vezes é utilizado o elemento de fase constante (CPE = Constant
Phase Element) em um CEE, levando em consideração o comportamento de
capacitor em um sistema eletroquímico que não corresponde a um capacitor ideal
(puro). Esse artifício é frequentemente utilizado com o objetivo de compensar a
não homogeneidade do sistema. A impedância do CPE é representada pela
equação (5), onde o expoente está associado com a distribuição de corrente que
não é uniforme, devido à heterogeneidades na superfície [Lasia, 1999, Assis,
2006].

1
ZCPE   ( j ) 
 Y0 

(5)

Na equação (5), Y0 (Y0 = 1/C) e α são as constantes do CPE e
representam, respectivamente, as características superficiais das espécies
eletroativas independentes e a distribuição não uniforme de corrente, devido às
heterogeneidades superficiais [Matini e Muller, 2000]; j é um número complexo
que equivale

 1 e ω é a frequência angular (ω=2πf, sendo f a frequência em

Hz).
O expoente α pode variar de -1 a 1. Quando α = 1, Y0 = C, o CPE é
representado por um capacitor puro. Se α = 0, CPE se torna um resistor puro,
pois as impedâncias de um capacitor, de um resistor e de um indutor são dadas
pelas equações (6), (7) e (8), respectivamente por ZC, ZR e ZL:

 1 

Z C  
 jwC 

(6)

Z R   jwR 

(7)

Z L   jwL 

.(8)
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Na literatura, vários CEE são propostos para explicar as características
físicas da superfície de alumínio e suas ligas, e alguns destes estão
representados na Figura 4.

R1

Rs

CPEox+sam
Rox+sam

Rs
Free(+)
CPEox-T
Free(+)
Data
File:
CPEox-P
Circuit Model File: Free(+)
Rox
Free(+)
Mode:
Cdl
Free(+)
Maximum Iterations:
Rct
Free(+)
Optimization
Iterations:
CPEcor-T
Fixed(X)
Type
of Fitting:
CPEcor-P
Fixed(X)
Type
of Weighting:Fixed(X)
Rcor

Rox
CPEox

CPEil

CPEdl
CPEsi

Rct

Freedom
Free(+)
Free(+)CPEox
Free(+)
Rox
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Fixed(X)
Fixed(X)
Fixed(X)
Freedom

Ril

CPEil
Ril

Element
R1
Rs
CPEox+sam-T
CPEox+sam-P
Rox+sam
CPEil-T
CPEil-P
Ril
CPEdl-T
CPEdl-P
RctElement

Rpo

Value
(a)
15,81
1,5645E-6
0,81551
Cdl
5835
Rct
3,6255E-6
0,75075
4,9392E6
0
1
0
Value

Error
N/A
N/A
N/A
N/A
CPEcor
N/A
N/A
Rcor
N/A
N/A
N/A
N/A
Error

Element
Error %
Rs
N/A
Rpo
Ril N/A R1
Rox N/A
N/A
CPEox-T
N/A
CPEox-P
N/A
CPEil-T
N/A
CPEil-P
CPEsi-T
N/A
CPEsi-P
N/A

Freedom
Value
(b)
Free(+)
15,81
Free(+)
5835
Fixed(X) CPE1 0
Fixed(X)
0
R2 0
Fixed(X)
Fixed(X)
1
Fixed(X)
0
Fixed(X)
1
Fixed(X)
0
Fixed(X)
1

Error
N/A
N/A
N/A
N/A
R3 N/A
N/A
L N/A
N/A
N/A
N/A

Error %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ErrorN/A
%
Data
Element
Freedom
Value
Error
N/A
N/A File:
Circuit
C:\Documents
d
1,5645E-6
N/A
N/A Model File: Free(+)
R1
15,81 and Settings\dyoshikawa\Meus
N/A
0,81551
N/A
N/A
Mode:
Run
Fitting
/
Freq.
Range
(0,001
100000)
C:\Documents and Settings\dyoshikawa\Meus
documentos\Fit_01_os_3db.mdl
CPE1-T
Free(+)
1,5645E-6
N/A
5835
N/A
N/A
Maximum
Iterations:
100
Run Fitting / Freq. Range (0,001
- 100000)
CPE1-P
Free(+)
0,81551
N/A
3,6255E-6
N/A
N/A
Optimization
Iterations:
0
100
4,9392E6
N/A
N/A of Fitting:
Type
Complex
R2
Free(+)
5835
N/A
0
0
N/A
N/A of Weighting:
Type
Calc-Modulus
R3
Fixed(X)
0
N/A
1Complex
N/A
N/A
L
Fixed(X)
0
N/A
0Calc-Modulus N/A
N/A

(c)
15,81

(d)

Figura 4. Circuitos elétricos equivalentes propostos para caracterizar a camada

passiva e fenômenos interfaciais em alumínio e suas ligas [Szurkalo, 2009;
Palomino et al., 2009, Queiroz, 2008, Bessone et al., 1983].
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Figura 4(a) foi utilizado por Szurkalo
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fenômenos interfaciais e a última na região de baixas frequências (BF),
representando o início do processo de corrosão. Nesse trabalho, a constante de
tempo intermediária foi considerada como uma região de transição entre a
camada de óxido-hidróxido com SAM e o substrato de AA1050. Outros autores
[Cabral et al., 2005, Palomino, 2009], em estudos com camadas de silanos,
adotaram circuitos elétricos equivalentes contendo três constantes de tempo, com
a constante de tempo em MF sendo atribuída à presença de uma camada
intermediária, como ilustra a Figura 4(b).
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No circuito equivalente proposto por Queiroz [2008], Figura 4(c), também
aparece três constantes, sendo que a primeira em AF (par Rox//CPEox),
representa a resposta dos defeitos na camada de óxido-hidróxido, devido à
grande quantidade de intermetálicos presentes na liga de alumínio AA2024-T3. A
segunda constante de tempo, em MF (par Rct//Cdl), é atribuída às reações de
transferência de carga que ocorrem na interface da matriz e, finalmente, a terceira
constante em BF (Rcor//Ccor), associada ao fenômeno de corrosão na matriz da
liga, principalmente ao redor dos intermetálicos.
A Figura 4(d) apresenta o circuito proposto por Bessone et al. [1983], para
a camada de óxido-hidróxido de alumínio com 99,99% de pureza, em solução
eletrolítica 0,16 M de NH4-tartarato. Em outro trabalho do mesmo grupo [Bessone
et al., 1992], foram utilizados diferentes tipos de eletrólitos (0,5 M de NaCl, 0,5 M
de Na2SO4, 0,16 M de NH4-tartarato) no estudo da camada óxido-hidróxido.
Cabot et al. [1995], baseados no circuito proposto por Bessone et al.
[1983], também ajustaram os dados de EIE obtidos para uma liga de alumínio,
zinco e magnésio (Al-Zn-Mg da série AA7XXX) em solução 0,1 M de NaCl,
utilizando o mesmo CEE da Figura 4d, onde R1 é associada à resistência do
eletrólito, R2 à resistência da solução dentro de um “caminho facilitado”, por
defeitos do filme óxido-hidróxido que é acessado conforme o crescimento dos
pites, L ao processo de adsorção de íons cloreto (Cl-) e R3 à resistência a
transferência de carga.
A origem das alterações no comportamento do filme passivo em relação ao
eletrólito de ensaio ainda não é totalmente esclarecida. Nesse sentido é
compreensiva a falta de consenso encontrada na literatura, em relação às
interpretações associadas às diferentes constantes de tempo obtidas nos
resultados de ensaios de impedância.
Visto que existem várias propostas na literatura para explicar o arco
capacitivo que se observa na região de alta freqüência, em diagramas de EIE
para alumínio e suas ligas. Brett et al. [1992] relacionam este arco às reações que
envolvem a formação da camada de óxido. Eles sugerem que o alumínio presente
na interface metal/óxido é oxidado a Al+, que posteriormente passa a Al3+ (na
interface solução/óxido), acompanhado pela formação de O 2- ou OH-. Bessone et
al., [1992] também associaram o arco capacitivo observado às propriedades
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dielétricas do filme óxido passivo na superfície do alumínio puro. Outros autores
relacionam esse arco a processos de transporte através da camada de óxido de
alumínio [Frers et al., 1990, Lendenrink et al.,1993], ou devido ao carregamento
da dupla camada em paralelo com a transferência de carga, ou a ambos os
processos, gerando a sobreposição dos arcos capacitivos [de Wit e Lenderink,
1996].
Arcos indutivos têm sido relacionados em trabalhos publicados na literatura
a sistemas variados e em diferentes condições experimentais, como a inibição da
dissolução metálica numa região de transição ativo-passivo [Epelboin et al.,
1975], a existência de espécies adsorvidas à superfície do metal [Franceschetti e
MacDonald, 1977, Bechet et al.,1977 e Dawson e Ferreira, 1986] ou ainda a
formação de um depósito não passivante de produtos de corrosão [Fernandes,
2000]. Entretanto, a origem desse fenômeno ainda não é totalmente esclarecida.
Este tipo de comportamento (indutivo) tem sido frequentemente observado para
alumínio e suas ligas e reportado em diversos trabalhos publicados [Bessone et
al., 1983, Bessone et al., 1992, De Wit e Lenderink, 1996, Aoki et al., 2001, Sayed
et al., 2002].
Em geral, o fenômeno que origina o arco indutivo nos diagramas de
impedância, é atribuído à relaxação de intermediários adsorvidos [Aoki et al.,
2001], como ânions sulfato, cloreto, tartarato ou citrato, dependendo da solução
eletrolítica utilizada e também aos íons oxigênio adsorvidos na superfície do
eletrodo [Bessone et al., 1992, Aoki et al., 2001]. A literatura [Reis et al., 2006]
também sugere que a formação do arco indutivo em médias e baixas frequências
pode ser associada à competição de íons sulfato pela superfície do alumínio, bem
como ao ataque localizado, particularmente nas regiões de vizinhança entre os
precipitados e a matriz, pelo efeito de micropilhas galvânicas. Outros autores [de
Wit et al., 1979] sugerem também que a constante de tempo indutiva seja um
resultado do rearranjo das cargas na interface metal-óxido.
Medidas de impedância realizadas por Burstein e Cinderey [1991] e
Burstein e Liu [1994] visando estudar a repassivação da camada passiva em
alumínio propositalmente danificada por uma guilhotina, não mostraram a
presença de arco indutivo, sugerindo que esse tipo de constante de tempo está
fortemente relacionado com a existência de um filme passivo na superfície de
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alumínio [De Wit e Lenderink, 1996]. Outra característica relevante são os
diferentes tipos de comportamento do filme passivo, indicados nas respostas de
impedância em diferentes soluções de ensaio. Arcos indutivos não foram
observados em alguns eletrólitos como sulfato de potássio, nitrato de sódio, ou
ácido nítrico. Segundo os autores, isso pode ser devido à influência especifica da
adsorção de íons da solução de ensaio, em particular ânions incorporados nas
lacunas da camada porosa do alumínio [De Wit e Lenderink, 1996].
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1. Materiais

Nesse estudo foi utilizado o alumínio comercialmente puro AA1050 na
forma de chapa (tamanho de uma folha A4) com espessura de (2,95 ± 0,05) mm.
Todo o desenvolvimento do trabalho foi realizado com amostras do mesmo lote
para evitar possíveis diferenças e propagação de erros entre lotes distintos. Na
Tabela 3 são apresentadas a composição química e a composição nominal do
alumínio AA1050 referentes às especificações NBR7523 e ABAL [2010].

Tabela 3: Composição química (obtida por Fluorescência de Raios-X e ICP-OES)
e composição nominal do alumínio AA1050 segundo as especificações NBR7523
e ABAL [2010]
Elementos

Composição Química
(% em massa, Erro)

NBR7523 = ABAL
(% em massa, limite
máx.)
Balanço

Al

Balanço

Fe

0,40 ± 0,01

0,40

Cu

0,16 ± 0,01

0,05

Mg

0,011 ± 0,003

0,05

Mn

0,004 ± 0,001

0,05

Si

0,25

Cr

0,11 ± 0,01
< 8 ppm

Ti

0,009 ± 0,001

0,03

Zn

0,002 ± 0,001

0,01

V

0,002 ± 0,001
*

0,05

Outros

---

0,03

* não detectado
A composição química do AA1050 foi obtida por Fluorescência de Raios-X
e Espectrometria de Emissão Óptica com Fonte de Plasma Acoplado (ICP-OES)
no Laboratório de Materiais Nucleares (LABMAT) do Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo, Centro Experimental ARAMAR.
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A composição química dos elementos presentes no AA1050 utilizado nesse
trabalho, dado na Tabela 3, está em concordância com os valores de composição
nominal, especificados na norma NBR e ABAL com exceção à composição do Cu.
Vale, portanto ressaltar que o alumínio 1050 utilizado nos ensaios possui alto teor
de Cobre.
As substâncias utilizadas, reagentes e solventes, foram de pureza analítica
e obtidos por fontes comerciais. A solução de sulfato de sódio (Na2SO4) 0,5 M,
naturalmente aerada, à temperatura ambiente, com pH ajustado em 4,0 utilizando
uma solução tampão de biftalato de potássio (C8H5O4K) e hidróxido de sódio
(NaOH) foi utilizada como eletrólito de teste nos ensaios eletroquímicos, e a partir
daqui será denominada por: solução de ensaio.

4.2. Métodos
4.2.1. Tratamentos de superfície

Amostras de alumínio AA1050 nas dimensões de 20 mm x 20 mm foram
submetidas aos tratamentos de superfície especificados na Tabela 4.
Todas as amostras foram submetidas ao procedimento de acabamento
superficial por lixamento e polimento, descrito na Tabela 4 como tipo A. Nessa
parte de preparação, as amostras foram inicialmente desbastadas com lixa de
granulometria 600# e depois de enxaguadas com água deionizada, passaram por
lixa 1200#. Apenas após a limpeza das amostras com água deionizada em ultrasom por 5 minutos, estas foram submetidas ao polimento com suspensão de
diamante de 3 e 1 m. O mesmo procedimento de limpeza em ultra-som foi
seguido na mudança de suspensão de diamante de 3 para 1 m. Parte dessas
amostras submetidas ao acabamento superficial até 1 m, foram utilizadas nos
ensaios de caracterização da superfície e influência dos íons Cl- nos ensaios
eletroquímicos

que

foram

realizados

posteriormente

e,

portanto,

foram

denominadas amostras Polidas.
Em seguida, o restante das amostras foi submetido ao procedimento de
tratamento da superfície descrito na Tabela 4 como tipo B. Nessa parte, as
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amostras foram imersas em três banhos comerciais, dois desengraxantes
alcalinos e um desoxidante ácido à temperatura de 40 ºC por três minutos em
cada um deles. Entre cada etapa (1ª, 2ª e 3ª) de imersão nos banhos comerciais,
as amostras foram enxaguadas com água deionizada em abundância, visando à
limpeza e descontaminação das amostras dos banhos anteriores para as etapas
posteriores. As amostras que sofreram polimento e posterior aplicação dos
banhos comerciais foram denominadas PB (polimento + banhos).
Em seguida foram realizados os tratamentos para modificação da
superfície, segundo os procedimentos, C, D, E, descritos na Tabela 4. Portanto,
depois do enxágue final das amostras, ou seja, após a 3ª etapa dos banhos
comerciais, parte das amostras foi imersa em solução de 90 mg.L-1 de SAM por
três horas a 40 ºC. Assim, amostras tratadas pelo procedimento tipo C foram
denominadas SAM. Os procedimentos tipo D e E da Tabela 4 também foram
realizados em amostras submetidas ao polimento e tratamento de imersão em
banhos comerciais, sendo seguidos por três minutos de imersão em solução de
cromatização de cromo hexavalente (tipo D) à 40 ºC, ou por 20 minutos de
imersão em água fervente ~ 98 ºC (tipo E) para crescimento de óxido de alumínio
hidratado (ou óxido–hidróxido de alumínio), respectivamente.
Amostras tratadas segundo o procedimento tipo D, foram denominadas
Cr(VI), e aquelas tratadas pelo procedimento tipo E, foram chamadas OX.
Finalmente, uma parte das amostras que foi submetida ao procedimento de
imersão em água fervente por 20 minutos (tipo E), foi em seguida submetida à
imersão por 3 horas em solução de SAM (tipo C), foram denominadas OS, por
terem sido realizados ambos os procedimentos, crescimento de óxido de alumínio
hidratado e posterior imersão em solução de 90 mg.L-1 de SAM (Ox + SAM = OS).
A concentração da solução de 90 mg.L -1 de SAM e o tempo de imersão de
3 horas para o tratamento de SAM, foram adotados neste trabalho de acordo com
estudos realizados previamente por colaboradores do Laboratório de Corrosão e
Tratamentos de Superfície - Labcorts – IPEN – CCTM.
O tempo de tratamento de imersão do AA1050 para a adsorção das
moléculas auto-organizáveis e formação da monocamada protetora em solução
de 90 mg.L-1 de SAM (na CMC) foi adotado a partir dos resultados de uma série
de ensaios realizados por Szurkalo et al. [2008], tais como, monitoração do
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potencial de circuito aberto (PCA), medidas de ângulo de contato, espectroscopia
de impedância eletroquímica (EIE) e polarização potenciodinâmica. Utilizando
essa metodologia, foi selecionado um período de 3 horas em solução SAM, por
apresentar características mais protetoras dentre as testadas [Szurkalo, 2009].

Tabela 4: Acabamento superficial e tratamentos utilizados para modificação da
superfície do alumínio AA 1050.
Acabamento superficial do alumínio AA1050
A–

Lixas de carboneto de silício com grana 600# e 1200#

Lixamento + Polimento

Suspensão de diamante DiaPro(Struers) – 3 e 1 m
Tratamentos de superfície

B–

1ª etapa - desengraxe alcalino

Banhos Comerciais

Desengraxante -133(SurTec)

(PB)

pH 8,5 - 9,5
2ª etapa - desengraxe alcalino

3 min

40  2 oC

3 min

40  2 oC

3 min

40  2 oC

3h

40  2 oC

3 min

40  2 oC

20 min

100  2 oC

Desengraxante 181-B(SurTec)
pH 12,0 - 13,0
3ª etapa – desoxidação
Desoxidante 495-B(SurTec)
pH 1,5 - 2,0
C – Tratamento em

Solução 90 mg.L-1 de SAM, pH~3,0

solução de SAM

Moléculas de alcano difosfonato
[PO(OH)2-(CH2)n-PO(OH)2],

(SAM)

(10≤ n ≤12),
Gardobond X4661(Chemetall
GmbH)

D - Cromatização

(SurTec)653

Hexavalente (CrVI)

Sem posterior aplicação de tinta
pH 3,7

E – Oxidação (OX)

Crescimento de óxido-hidróxido em
água fervente

F – Oxidação e adsorção

Crescimento de óxido-hidróxido em

20 min

100  2 oC

de SAM (OS)

água fervente + aplicação de

+3h

+ 40  2 oC

Solução 90 mg.L-1 de SAM
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4.2.2. Ensaios eletroquímicos

Os ensaios eletroquímicos foram realizados em solução de sulfato de sódio
(Na2SO4) 0,5 M, naturalmente aerada, à temperatura ambiente, com pH ajustado
em 4,0 utilizando uma solução tampão de biftalato de potássio (C8H5O4K) e
hidróxido de sódio (NaOH). Essa solução, apesar de ser um eletrólito de baixa
agressividade para alumínio devido à ausência de íons cloreto, foi escolhida a fim
de avaliar a contribuição do revestimento com moléculas auto-organizáveis na
resistência à corrosão do material. O pH da solução de ensaio foi ajustado para
4,0 pois esse valor de pH se localiza no limiar de estabilidade do filme passivo,
conforme ilustra o diagrama simplificado de Pourbaix mostrado na Figura 1,
tornando a solução mais apropriada para a identificação dos fenômenos de
corrosão.
Na realização dos ensaios eletroquímicos, foi utilizado um arranjo
experimental de três eletrodos, com uma célula eletroquímica com capacidade de
200 mL de solução, sendo usado um fio de platina como contra eletrodo, um
eletrodo de referência de calomelano saturado (ECS, Hg/Hg2Cl2 (KCl saturado)) e
o alumínio 1050 com os vários tratamentos superficiais, como eletrodo de
trabalho, onde a área exposta foi igual a 0,64 cm 2. Os ensaios de polarização e
espectroscopia de impedância foram realizados em triplicata, para avaliar a
reprodutibilidade dos resultados. Também foi estudada a influência nos resultados
eletroquímicos quando utilizado um eletrodo de referência de sulfato mercuroso
(ESM) em comparação ao ECS.
Para a realização dos ensaios eletroquímicos, os eletrodos de trabalho
foram imersos em solução de ensaio (sulfato de sódio (Na2SO4) 0,5 M, pH = 4,0)
e o comportamento eletroquímico foi monitorado durante 3 dias por medidas de
espectroscopia de impedância eletroquímica.
Ensaios de polarização potenciodinâmica anódica foram realizados em
diferentes amostras para períodos de imersão em solução de ensaio
correspondentes a 1 h, 4 h, 8 h, 24 h e 72 horas.
Ensaios de polarização catódica potenciodinâmica foram feitos apenas após
3 dias de imersão em solução de ensaio.
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4.2.2.1. Medidas de potencial a circuito aberto em função do tempo de
imersão

Medidas de potencial a circuito aberto em função do tempo (PCA) foram
realizadas desde os períodos iniciais de imersão. Estas medidas foram utilizadas
também para avaliar a estabilidade do potencial, necessária para a validação dos
resultados de espectroscopia de impedância eletroquímica. Amostras do alumínio
AA1050 com os vários tratamentos tiveram seus potenciais monitorados por 24 h,
para determinação do tempo necessário para estabilização do potencial.

4.2.2.2. Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE)

Os ensaios de EIE foram realizados no potencial de circuito aberto, após 24
h 48 h e 72 h de imersão na solução de ensaio, utilizando um analisador de
respostas em freqüências Solartron SI-1260 acoplado ao potenciostato SI1287A,
em uma faixa de freqüências de 10 kHz a 10 mHz, com sinal de 10 mV de
amplitude e taxa de aquisição de 10 pontos por década. Os ajustes dos circuitos
elétricos equivalentes foram realizados no Software Zwiew.

4.2.2.3. Polarização potenciodinâmica

Curvas de polarização potenciodinâmica, catódicas e anódicas, foram
obtidas utilizando um potenciostato SI1287 A, com taxa de varredura de 1 mV.s-1.
As curvas catódicas foram obtidas a partir do potencial a circuito aberto (PCA) até
um potencial de E = -1,5 VPCA. As curvas de polarização anódica foram obtidas a
partir do PCA até um potencial de E = +2,5 VPCA.
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4.2.3.

Caracterização da superfície

4.2.3.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A observação da superfície das amostras nas várias condições de
acabamento superficial foi realizada por Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), em um microscópio Phillips
XL 30, no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo. O equipamento dispõe de um detector
para elétrons secundários e outro para elétrons retro-espalhados que permite a
diferenciação de fases com diferentes número atômico.
A microscopia eletrônica de varredura permite a análise de superfícies
irregulares devido à sua excelente profundidade de foco. Uma vantagem deste
método de análise em relação à microscopia eletrônica de transmissão é a
facilidade na preparação de amostras e a quantidade de análises estatísticas
coletadas em uma única amostra, permitindo a realização de dados estatísticos
[Gourgues, 2002]. O funcionamento deste microscópio é baseado em um feixe de
elétrons de alta energia que incide na amostra. Os elétrons podem sofrer
aceleração entre 2 kV e 40 kV e são direcionados para uma coluna formada por
um conjunto de três lentes magnéticas. Estas lentes geram um feixe fino de
elétrons que focaliza a superfície a ser analisada [Phillips, 1971].
O feixe de elétrons, ao incidir na amostra, causa os seguintes fenômenos
principais:

emissão

de

elétrons

secundários,

emissão

de

elétrons

retroespalhados, absorção de elétrons, emissão de raios-X característicos,
emissão de elétrons Auger e emissão de luz. Para cada tipo de emissão ou sinal
pode-se usar um ou mais tipos de detector. Por exemplo, para detecção e análise
dos raios-X característicos pode ser utilizada tanto a análise por dispersão de
energia como a análise por comprimentos de onda [Padilha e Ambrozio Filho,
1985].
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Caracterização da microestrutura do alumínio AA1050
As Figuras 5 e 6 apresentam micrografias da superfície do alumínio
AA1050 polido com pasta de diamante até 1 μm. Além das ligas, o alumínio puro
também pode conter impurezas e elementos de liga em solução sólida e
precipitados intermetálicos. Nas micrografias, observa-se a existência de
partículas de segunda fase em diferentes tamanhos e formatos. Estas partículas
são chamadas de intermetálicos ou precipitados que se formam durante o
processo

de

solidificação

ou

tratamentos

térmicos

(homogeneização,

solubilização, recozimento e envelhecimento) no caso de ligas de alumínio
tratáveis termicamente.
Os intermetálicos (IMs) foram identificados e separados em quatro grupos.
Essa divisão foi realizada considerando as diferentes morfologias observadas a
partir das micrografias.

Figura 5. Micrografia por MEV do alumínio AA1050 polido com pasta de diamante
1 μm.
A Figura 6 apresenta a classificação dos precipitados em: IM1-Quebradiço,
IM2-Redondo Quebradiço, IM3-Redondo Maciço e IM4-Alongado.
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Figura 6: Micrografias por MEV com detector para elétrons retro-espalhados da
superfície polida do alumínio AA1050 com pasta de diamante até 1 μm, com
indicação dos vários tipos de morfologias dos precipitados encontrados.

Análises semi-quantitativas por EDS, Figura 7, foram realizadas nos quatro
grupos de precipitados e repetidas no mínimo 5 vezes, tanto na matriz quanto nos
grupos de mesma classificação. Desse modo, foi determinada a composição
química aproximada de cada grupo de precipitados e os resultados estão
apresentados na Tabela 5. Esses resultados mostraram que todos os tipos de
precipitados possuem elevadas concentrações de ferro em relação à matriz. O
ferro e o silício são impurezas comuns encontradas no alumínio [Reboul e Baroux,
2011] dificilmente eliminadas nos processos de produção.
A formação de IMs ocorre devido à baixa solubilidade de alguns elementos
em relação à matriz de alumínio, por exemplo, a solubilidade para o ferro em
alumínio é cerca de 0,05% em massa [Oliveira, 2009]. Isso é um aspecto
importante, principalmente em relação aos elementos Fe, Cu, Mg e Si, pois a
elevada concentração de determinados elementos faz com que o precipitado
tenha comportamento anódico ou catódico em relação à matriz, tornando a
superfície mais susceptível à corrosão localizada devido à formação de
micropilhas galvânicas na superfície do alumínio [Guilaumin e Mankolski, 1999].
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MATRIZ

Figura 7: Espectros de EDS para os quatro grupos de intermetálicos classificados:
IM1 (A), IM2 (B), IM3(C), IM4(D) e (E) Matriz AA1050.

Segundo Reboul e Baroux [2011] os elementos mais ativos que o alumínio,
quando em solução sólida (Ex.: Fe e Cu), são oxidados e formam uma camada
protetora pobre na superfície durante a formação do filme. Elementos mais nobres
do que o alumínio em solução sólida, tais como o cobre, mas também outros
elementos mais ativos e volumosos, tais como o magnésio, são acumulados na
interface metal/óxido durante a formação do filme. Estes elementos podem passar
para a camada de óxido somente acima de um limiar específico para cada
elemento [Thompson, 1982].
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Tabela 5: Composição química semi-quantitativa obtida por EDS dos
diferentes tipos de precipitados encontrados na superfície do AA 1050.
Composição
AA1050

(%) massa
Fe

Cu

Mg

Si

Al

Matriz

0,96 ± 0,22

0,63 ± 0,17

1,26 ± 0,19

--

Balanço

IM1.Quebradiço

10,29 ± 5,33

1,03 ± 0,25

1,39 ± 0,04

0,24 ± 0,16

Balanço

IM2.Redondo Q

12,48 ± 4,26

2,39 ± 0,51

1,26 ± 0,13

2,58 ± 0,55

Balanço

IM3.Redondo M

10,28 ± 4,28

1,48 ± 1,18

1,43 ± 0,14

--

Balanço

IM4.Alongado

10,26 ± 3,54

0,95 ± 0,20

1,51 ± 0,09

0,36 ± 0,14

Balanço

5.1.1. Efeito do pré-tratamento de desengraxe e desoxidação comercial
(PB) na superfície do alumínio 1050.

A Figura 8 apresenta micrografias da superfície do alumínio AA1050 (A)
após polimento com pasta de diamante 1 μm e (B) polimento com pasta de
diamante 1 μm seguido por tratamento de imersão em três banhos comerciais,
sendo dois desengraxantes alcalinos e um desoxidante. Este tratamento foi
denominado PB, conforme indicado na Tabela 4. É possível observar que o
tratamento PB promoveu ataque corrosivo na superfície, removendo parte dos
precipitados e deixando cavidades nas regiões onde o precipitado foi totalmente
ou parcialmente removido.
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A

B

Figura 8: Micrografias por MEV do alumínio AA1050 (A) polido com pasta de
diamante até 1 μm e (B) polido e exposto a dois banhos desengraxantes e um
banho desoxidante (PB).

A

B
IM2
IM1
IM4

IM1

C
IM3
IM4

Figura 9: Micrografias por MEV da superfície do alumínio AA1050, polido e
submetido ao tratamento PB. A) Intermetálico tipo IM1, B) Intermetálico tipo IM2
e IM4, C) Intermetálicos tipos IM3 e IM4.

Na Figura 9 são apresentadas as micrografias obtidas por MEV da
superfície do alumínio AA1050, polido e submetido ao tratamento PB com
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maiores aumentos destacando os intermetálicos dos diferentes grupos. A Figura 9
sugere a ocorrência de dissolução seletiva dos precipitados devido ao ataque
preferencial dos seus constituintes menos nobres, com o ataque corrosivo
provavelmente tendo início na interface matriz-precipitado pela formação de pilhas
galvânicas.
Nota-se que, nas regiões em volta dos precipitados ocorreu um intenso
ataque, independente de sua composição. Os precipitados classificados como
IM1-Quebradiços (10,29%Fe, 1,03%Cu e 0,24%Si) e IM2-Redondo Quebradiço
(12,48%Fe, 2,39%Cu e 2,58%Si) aparentemente sofreram corrosão de maneira
distinta. Os IM2 possuem praticamente o dobro da concentração de Cu e dez
vezes a concentração de Si em comparação ao IM1 e, nesse caso, o ataque mais
intenso parece se localizar na matriz em volta do precipitado, particularmente na
região da matriz que está próxima ao precipitado de formato redondo.
Os precipitados do tipo IM1, todavia, aparentemente são atacados quando
submetidos ao tratamento PB, preservando-se a matriz, Figura 9(A). Estes últimos
precipitados apresentam comparativamente baixos teores de cobre em relação à
matriz. Por outro lado, precipitados com maior concentração de Cu (IM2 e IM3) e,
no caso do IM2, também maior concentração de Si (2,58%), aparentemente são
catódicos em relação à matriz, Figura 9(B), e a matriz de alumínio ao redor dos
precipitados IM2 e IM3 parece sofrer corrosão.
Ainda na Figura 9 é possível observar que as etapas de tratamento da
superfície em banhos comerciais desengraxantes e desoxidante não foram
suficientes para a remoção completa dos precipitados.
Segundo a literatura [Queiroz, 2008], como agravante ao processo
galvânico, a película passiva sobre a matriz é mais frágil nas proximidades dos
precipitados, podendo haver também a formação de zonas empobrecidas em Cu
na matriz, diminuindo ainda mais a resistência à corrosão destas regiões (regiões
circunvizinhas aos precipitados). Esses fatores as tornam sítios ideais para o
início da corrosão por pite, principalmente em meios contendo íons cloreto.
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5.1.2. Efeito dos tratamentos PB, SAM, Cr(VI), OX e OS na superfície do
alumínio AA1050.

A Figura 10 apresenta as micrografias do alumínio AA1050 submetido aos
tratamentos denominados PB, SAM, Cr(VI), OX e OS. É possível observar que,
quando a amostra é exposta ao tratamento de imersão em solução com SAM,
Figura 10(b), sua superfície torna-se visivelmente mais atacada que a superfície
do alumínio com tratamento PB e os demais tratamentos (Figura 10).
A Figura 10(c) apresenta a micrografia do AA1050 exposto ao tratamento
de cromatização em solução à base de cromo hexavalente (Cr(VI)). É possível
observar que a superfície das amostras submetidas a este tratamento apresentase menos corroída quando comparada à superfície após o tratamento SAM,
embora parte dos precipitados tenham sido removidos devido ao tratamento. O
ataque menos intenso da superfície pelo tratamento com Cr(VI) pode ser
explicado pelo menor tempo de imersão no tratamento (3 min) em comparação à
solução com SAM (3 h), bem como à menor acidez do banho cromatizante (pH =
3,7) em comparação ao da solução de SAM (pH=3,0).
A superfície do alumínio AA1050 submetido ao tratamento de imersão em
água fervente para favorecimento do crescimento de uma camada de óxidohidróxido, OX Figura 10(d), mostra uma nítida diferença em relação à superfície
com o tratamento PB (Figura 10a). O tratamento OX favorece o crescimento de
uma camada mais espessa,

particularmente

nas regiões vizinhas aos

precipitados, pela maior atividade nestas áreas, resultando em proteção por efeito
de resistência ôhmica.
O efeito do tratamento OS por imersão em solução com moléculas autoorganizáveis (SAM) da superfície do alumínio após tratamento OX é mostrado na
Figura 10(e). Nota-se um menor ataque da superfície em comparação àquela que
foi imersa em solução com SAM após tratamento PB, mostrando que a camada
de oxi-hidróxido formada atua como barreira ao ataque da superfície pela solução
com moléculas auto-organizáveis de caráter ácido.
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Figura 10: Micrografias por MEV da superfície do alumínio AA1050 polido e
submetido aos tratamentos PB (a), SAM (b), Cr VI (c), OX (d) e OS (e).

5.3. Caracterização eletroquímica do alumínio AA1050.

5.3.1. AA1050 submetido ao tratamento PB
Os resultados das medidas de PCA antes dos ensaios de EIE mostraram
estabilidade do potencial para os três tempos de imersão avaliados (1, 2 e 3 dias).
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A Figura 11 apresenta diagramas de Nyquist (11a) e de Bode (11b) para o
alumínio AA1050 com tratamento PB em função do tempo de imersão em solução
de ensaio. Esses diagramas foram obtidos sequencialmente para uma mesma
amostra, portanto, representam a evolução da resposta do eletrodo em função do
tempo de imersão na solução de ensaio. Na Figura 11(a), observa-se pequena
diminuição do arco capacitivo com o tempo de imersão, provavelmente devido à
hidratação da camada ou agressividade do eletrólito teste à superfície do alumínio
cuja acidez encontra-se no limiar de estabilidade do óxido de alumínio (pH = 4,0).
Apesar da indicação de ataque corrosivo da superfície pelo meio de ensaio,
os valores de impedância relativamente altos (ordem de 10 4 Ω.cm2), sugerindo a
presença de filme passivo na superfície do alumínio, mesmo após 3 dias de
imersão. Estes resultados indicam que o ataque corrosivo se dá de forma
localizada com preservação do filme passivo na maior parte da superfície. Os
diagramas de Bode sugerem alta estabilidade da superfície, o que se deve à
presença da película passiva.
Nos diagramas de Nyquist é possível observar claramente a formação de
um arco capacitivo achatado associado às heterogeneidades da superfície e, em
baixas freqüências, à presença de um arco indutivo. Existem várias propostas na
literatura para explicar o arco capacitivo que se observa na região de alta
frequência em diagramas de impedância para alumínio e suas ligas, sempre
relacionadas à camada de óxido de alumínio. Brett et al. [1992] relacionam este
arco às reações que envolvem os processos dinâmicos da camada de óxido, por
exemplo, crescimento e degradação.
Arcos indutivos têm sido associados com a presença da camada passiva
[de Wit e Lenderink 1996] e, frequentemente, para Al e suas ligas, atribuídos à
relaxação de espécies adsorvidas na superfície do eletrodo [Bessone et al., 1992,
De Wit e Lenderink, 1996, Aoki et al., 2001, Sayed et al., 2002, Reis et al., 2006,].
No presente trabalho, a formação do arco indutivo em baixas freqüências
pode ser associada à adsorção de íons sulfato (SO2-4) da solução de ensaio, à
adsorção de oxigênio, ou a adsorção de íons Cl - do eletrodo de calomelano
saturado utilizado como eletrodo de referência na superfície do alumínio. Outra
possibilidade para o arco indutivo é a ocorrência de ataque localizado na forma de
pites, favorecido pela presença de íons cloreto no meio como contaminante de
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origem no eletrodo de referência, particularmente nas regiões de vizinhança entre
os precipitados e a matriz, pelo efeito de micropilhas galvânicas.
Os diagramas de ângulo de fase de Bode para amostras submetidas ao
tratamento PB, Figura 11(b), apresentam um patamar na região de médias
freqüências, o que pode indicar a sobreposição de mais de uma constante de
tempo. Acredita-se que, para as condições adotadas no presente estudo, há
interação entre pelo menos duas constantes de tempo, uma devido à capacitância
do filme de óxido-hidróxido fino superficial acoplada à resistência do eletrólito nos
poros/defeitos deste óxido e, a outra, associada a processos interfaciais de
carregamento da dupla camada elétrica e processo de transferência de carga na
interface metal-eletrólito.
Segundo Baltat-Bazia et al. [1992], duas constantes de tempo seriam
atribuídas ao caráter dúplex do filme de óxido de alumínio, que é composto por
uma camada externa e porosa, e outra mais interna e compacta, sendo esta
última a principal responsável pela proteção do substrato metálico. Todavia,
acredita-se que este modelo aplica-se a camadas mais espessas de óxido
geralmente obtidas por processos de anodização. Nesse caso, os filmes muito
finos obtidos por exposição ao meio ambiente, após preparação da superfície,
não permitiram uma analogia com o modelo proposto por Baltat-Bazia et al.
[1992].
O formato dos diagramas de impedância se manteve constante durante o
período de imersão, indicando que os mecanismos atuantes no alumínio exposto
ao eletrólito teste da solução de ensaio permanecem os mesmos ao longo do
período de realização das medidas.
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Figura 11: Diagramas de impedância obtidos para alumínio AA1050 com
tratamento PB em função do tempo de imersão na solução de ensaio (a) Nyquist
e (b) Módulo de Z e ângulo de fase de Bode.
Os modelos propostos e os ajustes dos circuitos equivalentes serão
discutidos na seção 5.6., após a apresentação dos resultados dos ensaios
eletroquímicos para os diferentes tipos de tratamentos de superfície avaliados.
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A Figura 12 apresenta as curvas de polarização potenciodinâmica anódicas
que foram obtidas para o alumínio AA1050 com tratamento PB para vários
tempos de imersão na solução de ensaio.
PB
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Potencial, V (ECS)

Polarização Anódica
2,0

1,0

PB_1h
PB_4h
PB_8h
PB_24h
PB_72h
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1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

Densidade de Corrente, A/cm2

Figura 12: Polarizações anódicas obtidas para o alumínio 1050 com tratamento
PB após vários tempos de imersão em solução de ensaio.

Observam-se maiores densidades de corrente anódica com o aumento do
tempo de imersão entre 1 h e 24 h de exposição ao eletrólito. Nota-se também a
diminuição da região correspondente à região passiva o que sugere um crescente
ataque do filme passivo neste período. Estes resultados mostram que o eletrólito
de ensaio possui características corrosivas com relação ao filme passivo. O
grande aumento de corrente anódica em função do tempo de ensaio ocorreu
principalmente entre 1 h e 8 h de ensaio, sendo este da ordem de duas ordens
grandeza, mostrando o ataque ao filme passivo.
Entre 24 h e 72 h, praticamente não ocorreu variação nas curvas de
polarização mostrando que a superfície atinge estabilidade após 24 h de ensaio.
Após 72 h de exposição ao meio, as amostras ainda apresentavam densidades
de corrente, características de filmes passivos, i.e., ordem de 10-5 A/cm2 até em
elevados potenciais de polarização
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As curvas de polarização apóiam os resultados de espectroscopia de
impedância que mostraram pouca alteração na superfície do alumínio para o
período de ensaio entre 24 h e 72 h.

5.2.

Influência

do

Eletrodo

de

Referência

nos

resultados

eletroquímicos.

Íons cloreto possuem enorme influência na corrosão por pite em substratos
de alumínio [Smialowska,1992, Frankel, 1998, Frankel e Sridhar, 2008, Meng et
al., 2009], já que a perda da passividade local ocorre devido à agressividade
desses íons. Mesmo em baixas contrações, os íons Cl- podem ser extremamente
agressivos. Quando essa concentração se encontra acima de 50 ppm é possível
predizer o grau da corrosão por pite em alumínio, em função do número de
semanas em que a profundidade do pite leva para avançar 1 mm [Pathack e
Godard, 1968].
Como já mencionado, trabalhos realizados com substratos de alumínio
associam o comportamento indutivo observado nos diagramas de EIE à adsorção
de espécies químicas na superfície da camada de óxido-hidróxido passiva
[Franceschetti e MacDonald, 1977, Bechet et al.,1977 e Dawson e Ferreira, 1986].
Pesquisadores reportaram que este comportamento está associado à adsorção
de espécies ou a intermediários presentes no eletrólito, sejam estes sulfato [Reis
et al., 2006], cloreto [Bessone et al., 1992, Cabot et al., 1995, De Wit e Lenderink,
1996], citrato ou tartarato [Aoki et al., 2001, Sayed et al., 2002].
O eletrodo de calomelano saturado (ECS) contém íons cloreto (ou ânions
Cl-) que podem se difundir pela região porosa do eletrodo (raio iônico 0,181 nm)
[Callister, 2008], contaminar a solução de ensaio e atingir a camada de óxidohidróxido na superfície da amostra de AA1050, influenciando o comportamento de
corrosão e, portanto, os resultados dos ensaios eletroquímicos.
A influência do eletrodo de referência usado nos ensaios eletroquímicos foi
um dos pontos de discussão do presente trabalho, por isso a utilização de um
eletrodo de referência, por exemplo, de Prata-Cloreto de Prata ou de Calomelano
Saturado

composto com ânions diferentes dos ânions da solução de ensaio

(SO42-) em substratos de alumínio é um ponto importante a ser considerado.
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Para quantificar a contaminação por íons Cl- causada na solução de ensaio
quando utilizado um ECS, foi realizada uma análise dos ânions presentes nessa
solução, em comparação com a solução de ensaio quando utilizado o eletrodo de
referência de Sulfato Mercuroso (ESM).
A quantificação dos íons Cl- foi realizada pelo Centro de Química e Meio
Ambiente – CQMA do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares,
IPEN/CNEN-SP, utilizando a técnica de Cromatografia de Íons e os resultados
estão apresentados na Tabela 6. Os resultados obtidos através da quantificação
não apresentaram valores elevados de contaminação de Cl-. No entanto, a
presença dos íons Cl- foi aproximadamente 6 vezes maior quando usado o ECS
em comparação ao ESM.
Tabela 6. Concentração química (em mg.L-1) da solução de ensaio (0,5 M
Na2SO4, tamponada a pH = 4,0) submetida a 3 dias de ensaios eletroquímicos
com ECS e ESM em alumínio comercialmente puro AA1050.
Solução de ensaio

Concentração química de cloreto

(0,5 M Na2SO4, pH = 4,0)

(mg. L-1 ou ppm)

Não-contaminada (ESM)

1,47 ± 0,20

Contaminada

9,08 ± 0,20

(ECS)

Apesar dos resultados obtidos através da quantificação dos íons de cloreto
na solução de ensaio não apresentarem valores elevados de contaminação
quando usado o ECS, pode ser observada uma diferença a partir do
monitoramento do PCA para amostras Polidas em comparação ao ESM.
As Figuras 13(A) e 13(B) apresentam as curvas dos potenciais a circuito
aberto em função do tempo de imersão na solução de ensaio para as duas
condições, com ECS (A) e ESM (B).
Uma maior variação do PCA nas primeiras horas de imersão em solução
de ensaio foi evidente quando se comparada aos resultados obtidos com ECS,
Figura 13(a), em relação aos obtidos com ESM, Figura 13(B). Supõe-se que a
maior agressividade dos íons Cl- ao óxido-hidróxido de alumínio promove um
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ataque localizado nas regiões ativas da superfície. Em decorrência da menor
atividade, o tempo de estabilização do PCA é menor para a medida com o ECS,
que ocorreu após 8 horas de imersão, em comparação àquela com o ESM, que
se estabilizou apenas após 10 horas de imersão na solução de 0,5 mol L-1
Na2SO4, pH = 4,0.

(A)

(B)
Figura 13: Monitoramento do Potencial a Circuito Aberto em função do tempo de
imersão em solução de 0,5 mol L-1 Na2SO4, pH = 4,0 para eletrodo de
Calomelano Saturado (A) e eletrodo de Sulfato Mercuroso (B).
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A Figura 14 apresenta os valores do PCA medidos no instante anterior às
medidas de EIE com ECS e ESM para amostras Polidas. Os pontos indicados
correspondem à última medida de potencial antes da realização do ensaio de EIE.
Deve-se ressaltar que a diferença de potencial entre os dois eletrodos de
referência é da ordem de 0,4 V, o que explica a diferença de valores de potenciais
de circuito aberto indicados nas Figuras 13 e 14.

-0,2

ECS
ESM

Potencial, V(ECS/ESM)

-0,4
-0,6
-0,8

-1,0
-1,2
-1,4

0

5

10

15

20

25

30

Tempo, horas

Figura 14: Valores de potencial a circuito aberto nos instantes anteriores à
aquisição das medidas de EIE para amostras Polidas com ECS e ESM.

A partir dos resultados de EIE obtidos para amostras de AA1050 Polidas e
posteriormente imersas em solução de ensaio utilizando ECS em comparação ao
ESM, foi possível confirmar que mesmo em baixas concentrações, os íons Cl - têm
influência no comportamento de corrosão do alumínio AA1050 e o comportamento
indutivo está associado não somente à adsorção de íons Cl- presentes como
contaminantes na solução de ensaio, mas também à adsorção de SO 42- na
camada passiva de óxido-hidróxido de alumínio e regiões de vizinhança entre
precipitados e matriz.
A Figura 15 apresenta os diagramas de EIE para amostras de AA1050
Polidas, após a estabilização do PCA (10 h) e posteriormente submetidas à
imersão em solução de ensaio utilizando ECS ou ESM.
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Figura 15: Diagramas de Nyquist (A) e Bode (B) para amostras Polidas de AA1050
após 10 h de imersão em solução de 0,5 mol L-1 Na2SO4, pH = 4,0, utilizando ECS
ou ESM.

A Figura 16 apresenta os diagramas de EIE para amostras de AA1050
Polidas após 12 h e 14 h de imersão em solução de ensaio utilizando ECS ou
ESM.
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Figura 16: Diagramas de Nyquist (A) e Bode (B) para amostras de AA1050
Polidas após 12 h e 14 h de imersão em solução de 0,5 mol L-1 Na2SO4, pH = 4,0,
utilizando ECS ou ESM.

Nos diagramas de EIE das Figuras 15 e 16 é possível observar que,
quando utilizado o ESM, os valores de impedância se mostraram muito superiores
aos obtidos em relação ao ECS.
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As medidas para 10 h de imersão em solução de ensaio utilizando o ESM
não apresentaram o comportamento indutivo como pode ser observado nos
diagramas da Figura 15. Apenas a partir de 12 h de imersão foi possível a
observação desse comportamento (Figura 16). Em comparação com o ECS, após
10 h de imersão o comportamento indutivo já estava presente, além dos valores
de impedância (lZl) se mostrarem bem inferiores (1 ordem de grandeza) em
comparação aos obtidos com ESM.
As Figuras 17(A) e 17(B) apresentam os diagramas de Nyquist e as
Figuras 17(C) e 17(D) os diagramas Bode para amostras “Polidas” nas duas
condições, quando utilizado ECS ou ESM, após os tempos de aquisição das
medidas EIE de 14, 16, 18, 20, 22, e 24 h.
Uma comparação com os resultados obtidos com ESM no mesmo período
de imersão, mostra que para este eletrodo de referência ocorre redução dos
valores de impedância entre 14 e 18 h, observando-se que pra 14 h, os valores
obtidos com ESM erram aproximadamente três vezes maiores que para o ECS,
mas a partir de 20 h estes se tornam mais similares.
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Figura 17: Diagramas de Nyquist (A) e (B) e Bode (C) e (D) para amostras
“Polida” de AA1050 após 14, 16, 18, 20, 22 e 24 h de imersão em solução de 0,5
mol L-1 Na2SO4, pH = 4,0, utilizando ECS ou ESM na realização das medidas.

As Figuras 18(A) e (B) apresentam os diagramas de EIE para amostras de
AA1050 Polidas após 24 h de imersão em solução de ensaio utilizando ECS ou
ESM. Neste período de imersão, os diagramas de Bode se mostraram muito
próximos e praticamente sobrepostos, Figura 18(B). Isto sugere que para
períodos superiores a 24h de imersão, qualquer um dos dois eletrodos de
referência poderia ser utilizado nos estudos de corrosão do alumínio em meios de
sulfato.
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Figura 18: Diagramas de EIE das amostras Polidas de AA1050 Nyquist (A) e (B)
Bode para 24 h de imersão em solução de 0,5 mol L-1 Na2SO4, pH = 4,0 utilizando
ECS ou ESM.

As curvas de polarização anódicas obtidas após 3 dias de imersão em
solução de ensaio para os dois tipos de eletrodo (ECS ou ESM) são apresentadas
na Figura 19.

Figura 19: Curvas de polarização anódica obtidas para amostras Polidas de
AA1050 usando ECS ou ESM após 3 dias de imersão em solução de 0,5 mol L-1
Na2SO4, pH = 4,0.
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As curvas de polarização da Figura 19 mostram potenciais de corrosão
mais nobre para o ensaio realizado com eletrodo ECS em comparação ao ESM,
sendo esta diferença atribuída à diferença de potencial entre eles (0,4 V).
Os resultados de polarização apóiam os resultados de EIE, pois após 3
dias de imersão em solução de ensaio, as amostras polarizadas anodicamente
também apresentaram comportamento similar, confirmando que a influência da
contaminação do meio por íons Cl- do ECS não afeta significativamente o
comportamento eletroquímico do alumínio para tempos de imersão de 24 h ou
superiores.

5.3.2. AA1050 submetido ao tratamento Cr VI
As Figuras 20(A) e 20(B) apresentam a evolução dos diagramas de Nyquist
e de Bode, respectivamente, para o AA1050, com tratamento de cromatização em
solução com Cr(VI), em função do tempo de imersão na solução de ensaio, como
descrito na seção 5.3.1.
De forma análoga ao alumínio com tratamento PB, observa-se a presença
de um arco capacitivo em altas a médias frequências e um arco indutivo na região
de baixas freqüências. É possível observar que os valores de impedância
sofreram uma pequena diminuição com o tempo de exposição ao eletrólito,
particularmente entre 2 e 3 dias de imersão, indicando também a degradação da
camada passiva superficial para o tratamento de cromo hexavalente. Isto ocorre
devido à penetração de íons agressivos do meio, através das falhas e poros do
filme passivo [Campestrini et al., 2001].
Os diagramas de Nyquist e de Bode mostraram que o mecanismo
permanece o mesmo ao longo do tempo de ensaio.
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Figura 20: Diagramas de impedância obtidos para alumínio AA 1050 com
tratamento Cr(VI) em função do tempo de imersão na solução de 0,5 mol L-1
Na2SO4, pH = 4,0 (a) Nyquist e (b) Modulo de Z e ângulo de fase.
A Figura 21 apresenta as curvas de polarização anódica, obtidas para o
alumínio AA1050 com tratamento de cromatização Cr(VI) para vários tempos de
imersão na solução de ensaio.
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Figura 21: Polarização anódica obtida para alumínio AA 1050 com tratamento
Cr(VI) em função do tempo de imersão na solução de 0,5 mol L-1 Na2SO4, pH =
4,0.

Os resultados de polarização anódica das amostras submetidas ao
tratamento com cromo hexavalente obtidos em vários tempos de imersão
mostraram correntes menores para os menores tempos de imersão e indicam que
a superfície se deteriora entre 1 h e 8 h de imersão. Uma comparação com os
resultados referentes ao tratamento PB (Figura 12) sugere a formação de um
filme menos permeável no tratamento com Cr(VI), com maior resistência à
passagem

de

corrente

para

os

períodos

de

exposição

ao

eletrólito

correspondentes a 1 h e 4 h.
A

deterioração

da

superfície

tratada

com

cromo

hexavalente

é

aparentemente mais lenta do que a resultante do tratamento PB, observando-se
que, entre 24 h e 72 h de imersão, há aumento das densidades de corrente. Para
o tratamento com cromo hexavalente, de forma similar ao tratamento PB,
observou-se que as densidades de corrente foram da ordem de 10 -5 A/cm2 mesmo
em potenciais elevados de polarização. Estes valores são característicos de
filmes passivos e durante a polarização, até potenciais de aproximadamente 2,5
VECS não se observou aumento de corrente típico de quebra localizada, apesar da
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tendência à ocorrência de pites metaestáveis em potenciais de aproximadamente
0,7 VECS, indicada pelas pequenas instabilidades de corrente.

5.3.3. AA1050 submetido ao tratamento SAM

Na Figura 22 são apresentados os diagramas de impedância para o
alumínio 1050 após tratamento por imersão em solução com SAM. Para um dia
de imersão os resultados mostraram maiores impedâncias em relação aos dois
tratamentos anteriores (PB e Cr(VI)) e diminuição da impedância entre o primeiro
e o segundo dia de imersão, sugerindo que nesse período houve uma significativa
degradação da superfície com tratamento em SAM, e um pequeno aumento da
impedância entre o segundo e o terceiro dia de ensaio.
Uma possível explicação para tal resultado é que para o menor período de
ensaio entre os testados (1 dia), a amostra tratada com SAM contém menos
precipitados, pois parte foi removida durante as 3 horas de imersão em solução
de SAM (pH = 3,0), apresentando menor atividade na solução de ensaio (pH =
4,0), indicada pela maior impedância, frente aos tratamentos PB e CrVI. Ao se
remover as amostras de alumínio AA1050 da solução de SAM, enxaguá-las e
secá-las, o processo de corrosão é atenuado e ocorre crescimento de um óxido
fino superficial, o qual será formado sobre uma superfície mais “limpa”, porém
com maior quantidade de cavidades. Ao se imergir estas superfícies em solução
de ensaio (pH = 4,0), ter-se-ia inicialmente a predominância dos efeitos benéficos
da remoção de precipitados mais ativos, devido à menor agressividade do
eletrólito. Outro fator a ser considerado é o de que essa maior impedância poderia
ser causada pela adsorção de moléculas auto-organizáveis na superfície do
óxido, contribuindo ainda mais para sua maior resistência.
A grande diminuição da impedância entre um e dois dias de ensaio, por
sua vez, pode ser conseqüência da baixa estabilidade das moléculas adsorvidas
e da remoção das mesmas nas regiões próximas aos precipitados, gerando locais
de maior susceptibilidade à corrosão localizada [Suegama et al., 2010]. Além
disso, a remoção de precipitados seria responsável pela formação de cavidades
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na superfície da amostra, que atuariam como sítios de nucleação de pites. Vale
ressaltar que a solução de SAM usada é ácida (pH = 3,0) e o tratamento foi
realizado por 3 horas, promovendo o ataque corrosivo nas regiões de maior
atividade, correspondentes à interface matriz/precipitados. O ataque corrosivo
favorece a remoção destes últimos da superfície, conforme ilustra a Figura 10(b).
Entre 2 e 3 dias foi observado um pequeno aumento de impedância, o que
poderia ser explicado tanto pelo processo de repassivação, quanto pelo
“preenchimento” dos sítios ativos por produtos de corrosão.
Uma separação nítida de duas constantes de tempo pode ser observada
no diagrama de Bode (Figura 22B) correspondente a um dia de imersão, com a
primeira constante de tempo ocorrendo em freqüências da ordem de 1 kHz, e a
segunda a 1 Hz. A constante de tempo a mais altas freqüências (1 kHz) deve-se
provavelmente à combinação do filme óxido com moléculas auto-organizáveis,
enquanto aquela a médias freqüências (1 Hz) a processos de transferência de
carga associados a carregamento da dupla camada elétrica. A interação destas
duas constantes de tempo é causada, provavelmente, pela deterioração da
camada de óxido+SAM no meio corrosivo, permitindo a exposição de maiores
áreas ativas do substrato ao eletrólito e o aumento da atividade eletroquímica
deste.
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Figura 22: Diagramas de impedância obtidos para alumínio AA 1050 com
tratamento SAM em função do tempo de imersão na solução de ensaio (A)
Nyquist e (B) Modulo de Z e ângulo de fase.

A Figura 23 apresenta as curvas de polarização anódica do alumínio
AA1050 com tratamento SAM para vários tempos de imersão na solução de
ensaio. Os resultados sugerem degradação do filme passivo entre 1 h e 8 h de
exposição ao eletrólito teste. Todavia, a comparação entre as correntes passivas
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obtidas para 8 h e 24 h, sugere aumento da resistência da superfície neste último
período. Porém as oscilações de corrente observadas na região passiva para o
período de imersão correspondente a 24 h indica nucleação de pites
metaestáveis. Esta observação parece ser confirmada pela definição de um
potencial de pite, claramente obtido para 72 h de exposição. Estes resultados
apóiam os resultados obtidos por EIE que mostraram elevada impedância para 24
h de imersão e grande diminuição desta entre 24 h e 72 h de ensaio. Apenas para
o último período de imersão (72 h), observou-se a tendência à quebra do filme
passivo em potenciais de cerca de -0,26 VECS, enquanto que para os menores
tempos de ensaio, os valores de corrente foram da ordem de 10 -6 A/cm2 mesmo
para potenciais elevados.
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Figura 23: Curvas de polarização anódica obtidas para alumínio AA 1050 com
tratamento SAM em função do tempo de imersão na solução de 0,5 mol L-1
Na2SO4, pH = 4,0.
A superfície da amostra exposta por 72 h ao eletrólito teste e então
polarizada foi observada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) sendo
identificados pites de várias dimensões. Em algumas amostras observou-se pites
após 3 dias imersão em solução de 0,5 mol L-1 Na2SO4, pH = 4,0, que podem ser
observados na Figura 24(A). Após a polarização anódica, estes pites se tornaram
muito mais profundos e aparecem em maior quantidade, fato este que explica o
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aumento dos valores de densidade corrente para valores da ordem de 10 -2 A/cm2,
Figura 24(B).

(A)

(B)

Figura 24: Micrografia por MEV do alumínio AA1050 após tratamento SAM,
seguido por imersão durante 3 dias em solução de 0,5 mol L-1 Na2SO4, pH = 4,0
(A) e após polarização anódica (B).

5.3.4. AA1050 submetido ao tratamento OX
A Figura 25 apresenta a variação das curvas de potencial a circuito aberto
(PCA) para o alumínio AA1050 com tratamento OX, durante um intervalo de 1 h
anterior à realização dos ensaios de EIE para o tempo de 1 e 3 dias de imersão
na solução de 0,5 mol L-1 Na2SO4, pH = 4,0. Observa-se nesta figura, elevada
estabilidade do potencial após 1 dia de imersão e indicação de ataque por pites
após 3 dias. Supõe-se que as espécies agressivas do meio levam até 3 dias para
se difundirem através das porosidades/defeitos no óxido crescido artificialmente e
atingirem o substrato metálico, retardando o início de um ataque localizado. A
recuperação exponencial do potencial com o tempo observada na curva após 3
dias de imersão, sugere a repassivação do pite, mostrando que este não atinge o
estágio de crescimento e propagação.
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Figura 25: Variação potencial a circuito aberto (PCA) durante 1 hora para o
alumínio AA1050 com tratamento OX, após 1 e 3 dias de imersão em solução de
0,5 mol L-1 Na2SO4 tamponada, pH = 4,0.

As Figuras 26(A) e 26(B) apresentam os diagramas de Nyquist e Bode,
respectivamente, para o alumínio AA1050, submetido ao tratamento OX em
função do tempo de imersão na solução de ensaio. Maiores impedâncias foram
associadas com o tratamento de imersão em água fervente para favorecer o
crescimento de óxido (OX) em relação aos tratamentos PB, Cr(VI) e SAM. Isto se
deve à resistência da camada de óxido-hidróxido formada, promovendo o
aumento da impedância global.
Observa-se pelos diagramas de ângulo de fase de Bode, Figura 26(B), a
indicação de 3 constantes de tempo para um dia de imersão, sendo a terceira
observada em baixas freqüências. Supõe-se que a constante de tempo em baixas
freqüências esteja relacionada com processos de transferência de carga e o
deslocamento desta para maiores freqüências sugere o aumento da cinética
destes processos entre 1 e 2 dias.
Para 2 e 3 dias, observa-se a presença de apenas duas constantes de
tempo bem separadas e definidas, sendo facilmente identificadas. A constante de
tempo a baixas freqüências que aparece para um dia de imersão e ocorre em
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freqüências entre 0,1 Hz e 0,01 Hz não é facilmente identificada para períodos
mais longos, aparecendo apenas como um pequeno “ombro”.
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Figura 26: Diagramas de impedância obtidos para alumínio AA 1050 com
tratamento para crescimento de óxido (OX) em função do tempo de imersão na
solução 0,5 mol L-1 de Na2SO4 tamponada (pH = 4,0). (A) Nyquist e (B) Módulo
de Z e ângulo de fase.
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A Figura 27 apresenta as curvas de polarização anódica para alumínio
AA1050 com tratamento OX em vários tempos de imersão na solução de ensaio.
Os resultados de polarização de amostras submetidas ao tratamento OX mostram
que, entre 1 h e 4 h de imersão ocorreu um aumento do potencial de corrosão.
Entre 4 h e 8 h o potencial diminui sugerindo que o filme torna-se menos
permeável, provavelmente pela formação de produtos de corrosão nos defeitos do
filme de oxi-hidróxido. Estes produtos não são suficientemente protetores e para
24 h de exposição, pois nota-se instabilidade de corrente que sugerem tendência
à quebra do filme passivo.
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Figura 27. Curvas de polarização anódica para o alumínio AA1050 com
tratamento OX em vários tempos de imersão em solução 0,5 mol L-1 de Na2SO4
(pH = 4).

A tendência à quebra é um indício de que a camada passiva apresenta
defeitos/porosidades, observando-se que, entre 24 h e 72 h de imersão o
potencial diminui e as correntes através da camada passiva aumentam mostrando
a diminuição da resistência desta camada. Essa hipótese também é suportada
pela variação do potencial a circuito aberto em função do tempo após 3 dias de
imersão, indicativo de corrosão por pite (Figura 25).
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5.3.5. AA1050 submetido ao tratamento OS

A Figura 28 apresenta a variação do potencial da superfície do alumínio
AA1050 com tratamento OS em períodos que antecedem os ensaios de EIE, para
tempos de imersão correspondentes a 1, 2 e 3 dias de exposição ao eletrólito.
Nota-se que os potenciais referentes a este tratamento foram inferiores aos
obtidos para o tratamento OX, porém não se identifica um comportamento típico
de corrosão por pite, mas sim relativa estabilidade de potencial durante as
medidas obtidas, embora se observem oscilações de potencial indicativas de
nucleação de pites metaestáveis.
Entre um dia e dois dias de imersão ocorre aumento de cerca de 30 mV no
potencial. No entanto, este se mantém praticamente invariável entre 2 e 3 dias.
Uma possível explicação para o aumento em potencial pode ser a formação de
produtos de corrosão nestas regiões, o que dificultaria o acesso de novas
espécies reagentes causada pela penetração do eletrólito através das
porosidades/defeitos da camada de óxido-hidróxido. Por outro lado, a presença
das moléculas de SAM nas regiões porosas do óxido pode ser responsável por
um aumento na resistência do filme passivo.

Figura 28: Variação do potencial a circuito aberto (PCA) para o alumínio AA1050
com tratamento OS em função do tempo de imersão na solução 0,5 mol L-1 de
Na2SO4 (pH = 4,0).
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Os diagramas de Nyquist (Figura 29A) e de Bode (Figura 29B) indicam
altas impedâncias e estabilidade da superfície, com pequeno aumento de
impedância ao longo do tempo de ensaio. Estes resultados mostraram que a
combinação do tratamento de crescimento do óxido com o tratamento com SAM
resultou em superfícies com alta resistência à corrosão a qual foi preservada
durante todo o período de ensaio (até 3 dias).
Os diagramas de Bode apresentaram duas constantes de tempo bem
definidas sendo a constante em altas frequências associada ao óxido com
moléculas adsorvidas, incluindo algumas regiões de porosidades, enquanto a
constante a frequências mais baixas deve estar relacionada com os processos de
transferência de carga nas regiões expostas do substrato.
Os

elevados

ângulos

de

fase

nas

baixas

frequências

sugerem

comportamento altamente capacitivo, indicando a presença de filme protetor
nestas regiões devido ao tratamento de exposição às moléculas autoorganizáveis por 3 horas. A continuação do crescimento do filme durante o
período de tratamento, bem como a adsorção de moléculas de SAM podem ter
causado o crescente fechamento das porosidades e, consequentemente, um
aumento da resistência nestas regiões.
O pequeno aumento de impedância entre 1 e 3 dias de imersão mostrou
que a precipitação de produtos de corrosão continua em solução de sulfato de
sódio, sem indicação de deterioração das propriedades do filme.
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Figura 28: Evolução do comportamento eletroquímico do alumínio AA1050, após
tratamento OS, em função do tempo de imersão em solução 0,5 mol L-1 de
Na2SO4 (pH = 4,0) indicado por diagramas de A) Nyquist e B) Bode.

As curvas de polarização anódica em vários tempos de imersão do
alumínio AA1050 com tratamento OS são mostradas na Figura 29. Valores
extremamente baixos de corrente (ordem de 10-7 A/cm2) foram observados para
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todos os tempos de imersão nas amostras OS. Todavia, uma grande oscilação de
corrente é observada em uma ampla faixa de potenciais, indicando alta
instabilidade, principalmente para tempos de imersão entre 1 h e 8 h, o que apóia
a hipótese de atividade continuada durante a imersão na solução de ensaio.
A comparação das curvas obtidas para 8 h e 24 h de imersão indica
diminuição das oscilações e dos valores de corrente, o que sugere melhoria nas
características protetoras do filme neste período, confirmando os resultados de
EIE. Entre 24 h e 72 h de imersão, o potencial diminuiu e as correntes ficaram
ainda mais estáveis, provavelmente em conseqüência da polarização das reações
catódicas gerada pelo crescente fechamento das porosidades e consequente
diminuição da atividade superficial.
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OS_1h
OS_4h
OS_8h
OS_24h
OS_72h

Polarização Anódica

1,0

0,0

-1,0
1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

Densidade de Corrente, A/cm2

Figura 29: Curvas de polarização anódica para vários tempos de imersão do
alumínio AA1050 com tratamento óxido+SAM (OS) em solução 0,5 mol L-1 de
Na2SO4 (pH = 4,0).
Diferentemente dos outros tratamentos, o tratamento OS proporcionou a
formação de um filme que possui alta resistência e que aumenta com o tempo de
imersão em solução, provavelmente em consequência da crescente obstrução de
porosidades/defeitos pela ação de produtos de corrosão de óxido-hidróxidos
nestas regiões. Em todas as condições de superfície testadas, observou-se a
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indicação de uma região passiva com valores de densidade de corrente de
corrosão entre 10-7 A/cm2 e 10-8 A/cm2.

5.4. Estudo comparativo do desempenho dos tratamentos adotados

O desempenho dos tratamentos adotados foi comparado utilizando os
espectroscopia de impedância eletroquímica, curvas de polarização anódica e
catódica, ajustes com circuitos elétricos equivalentes e microscopia eletrônica de
varredura.

5.4.1. Comparação dos ensaios eletroquímicos
A Figura 30 apresenta a comparação dos diagramas de Nyquist para o
alumínio AA1050 com os tratamentos PB, Cr(VI), SAM, OX e OS para 3 dias de
imersão na solução de sulfato de sódio. Estes resultados sugerem que o
tratamento de imersão em água fervente (boehmitization) para crescimento de
óxido-hidróxido (OX) resulta em significativo aumento na resistência à corrosão.
Todavia, vale salientar, que este tratamento aparentemente também aumentou a
susceptibilidade à corrosão por pite.
Também se deve observar que o tratamento com SAM resultou em alta
impedância para períodos curtos de imersão (1 dia). Porém, a superfície
apresentou forte degradação com o passar do tempo de exposição à solução de
ensaio (Figura 22), com aumento de tendência à corrosão localizada. Após 3 dias
de exposição ao eletrólito, foi notado um pequeno aumento de impedância, o que
poderia ser explicado pelo tanto pelo processo de repassivação, quanto pelo
“preenchimento” dos sítios ativos por produtos de corrosão.
Outra observação importante é a indicação de alta atividade eletroquímica
da superfície com tratamento cromatizante em Cr(VI), que pode ser causada pelo
mecanismo de proteção deste tipo de filme para promover proteção em regiões
de defeitos em revestimentos.
Os maiores valores de impedância das amostras OS mostraram que não
há deterioração das propriedades do filme mesmo após 3 dias de imersão.
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Figura 30: Diagramas de Nyquist para alumínio AA1050 com os tratamentos (A)
PB, OX e OS e (B) PB, Cr(VI) e SAM após 3 dias de imersão em solução 0,5 mol.
L-1 de Na2SO4, pH = 4,0.

A Figura 31 apresenta os diagramas de Bode correspondentes aos
resultados mostrados na Figura 30. Os diagramas de ângulo de fase (Figura 31A)
para os tratamentos PB, SAM e Cr(VI) são muito similares, apresentando um pico
alargado, sugerindo a interação de constantes de tempo. Este resultado mostra
que o tratamento de cromatização com Cr(VI) adotado não foi muito efetivo nas
condições adotadas neste estudo.
Para os tratamentos OX e OS, há uma separação nítida de duas
constantes. Em estudo similar para a liga de alumínio AA 5052, a separação das
constantes de tempo foi relacionada à presença de um óxido de natureza dupla,
composto por uma camada externa e porosa e uma camada interna e contínua
[Yoshikawa et al., 2009]. No presente estudo, foi observado que a presença da
segunda constante não está relacionada com o caráter duplex do filme de óxidohidróxido proposto por Baltat-Bazia et al. [1992], mas possivelmente com a
contribuição do crescimento continuado de produtos hidratados nas regiões de
elevada atividade superficial.
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Os diagramas de módulo de Z (Figura 31b) mostram impedâncias da
mesma ordem de grandeza nas freqüências mais baixas (104 W.cm2) para os
tratamentos PB, Cr(VI) e SAM. Já os tratamentos OX e OS, apresentaram valores
uma ordem (105 W.cm2) ou duas (106 W.cm2) ordens de grandeza superiores,
respectivamente.
O tratamento com SAM nas condições adotadas neste estudo pode ter
efeito prejudicial, a longo prazo, na resistência à corrosão do alumínio e suas
ligas, caso a superfície não seja previamente preparada favorecendo-se a
formação de filmes mais espessos de óxido-hidróxido de alumínio, aos quais as
moléculas possuem alta afinidade, e, portanto, promovem efeito altamente
benéfico. Em trabalho presente na literatura com a liga AA 5052 [Reis, 2005], foi
observado que a imersão em banho ultrasônico para remoção de solução retida
em pites resultantes da remoção de precipitados resultou em aumento da
resistência à corrosão por pite. Além disso, de acordo com a literatura [Suegama
et al., 2010], o tratamento com SAM pode não recobrir toda superfície do
alumínio, principalmente nas regiões próximas a alguns tipos de precipitados na
liga AA 7475 Alclad, gerando a formação de pilhas galvânicas localizadas.
O tratamento OS foi o responsável pelos maiores valores de impedância,
mostrando-se uma alternativa em potencial para substituição de tratamentos à
base de cromo hexavalente.
A Figura 32 apresenta a comparação das curvas de polarização anódica
para o alumínio AA1050 após 3 dias de imersão em solução de ensaio. A
comparação das curvas de polarização dos vários tratamentos indica o efeito
benéfico da camada de óxido-hidróxido associada aos tratamentos OX e OS.
Estas superfícies mostraram polarização da reação anódica, em comparação ao
tratamento PB, enquanto que para os demais tratamentos (Cr(VI) e SAM), após 3
dias de imersão em solução de ensaio, nota-se evidente despolarização da
reação anódica em comparação a amostra PB.
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Figura 31: Diagramas de (A) ângulo de fase de Bode e (B) módulo de Z para o
alumínio AA1050 com tratamentos PB, Cr(VI), SAM, OX e OS para 3 dias de
imersão em solução 0,5 mol L-1 de Na2SO4 tamponada, pH=4.
Todas as amostras ao final da polarização apresentaram densidades de
correntes de corrosão típicas de materiais passivos, sendo as densidades de
corrente para as amostras com tratamentos PB, Cr(VI) e SAM da ordem de 10 -6 A
cm-2, OX da ordem de 10-7 A cm-2 e OS da ordem de 10-8 A cm-2. Outra
observação comum a todas as curvas é a indicação de um filme passivo que,
dependentemente do tipo de tratamento é rapidamente atacado, apresentando
baixa resistência no eletrólito teste, principalmente no caso do tratamento de
cromatização com Cr(VI) (entre 1 h e 4 h).
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As curvas referentes às amostras PB e Cr(VI) são muito similares,
confirmando

os

resultados

obtidos

por

espectroscopia

de

impedância

eletroquímica. O aumento da densidade de corrente observado para o tratamento
OX em E = -0,06 VECS mostrou que a corrente máxima atingida é muito próxima
às densidades de corrente passivas observadas nos tratamentos PB e Cr(VI),
para os quais tem-se a presença de um filme fino de óxido-hidróxido. No entanto,
logo após o aumento de corrente houve uma diminuição e recuperação dos
valores de corrente anteriormente observados (em -0,06 VECS), indicando a
recuperação da camada protetora. A região de maior fragilidade da superfície
provavelmente foi responsável por esse aumento de corrente, devido à quebra
localizada do filme obtido com tratamento OX.
O tratamento com SAM foi o único a apresentar aumento de corrente típico
de quebra da camada passiva em potenciais de cerca de E = -0,26 VECS.
Possíveis causas para este comportamento são o tempo prolongado de
tratamento em solução com SAM provocando um maior ataque da camada de
passiva com SAM e a permanência de solução agressiva dentro dos defeitos e
buracos na superfície das amostras após remoção dos precipitados, gerando
condições ideais para nucleação e crescimento dos pites. Estes resultados
confirmaram o efeito prejudicial do tratamento SAM para o alumínio AA1050 sem
tratamento preliminar que favoreça a formação de uma camada espessa de
óxido-hidróxido, mas resistente ao ataque pela solução de SAM.
A maior resistência proporcionada pelo tratamento OS pode ser confirmada
pelas curvas de polarização para 1, 4, 8, e 24 h, Figura 29. Nota-se que apesar
das oscilações de corrente observadas nas curvas de polarização, há tendência
de diminuição das instabilidades do filme passivo com o tempo de imersão.
Possivelmente a formação de produtos de corrosão na forma de oxi-hidróxidos
associada à adsorção de moléculas auto-organizáveis tenha sido responsável
pelo melhor desempenho desse tipo de tratamento.
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Figura 32: Curvas de polarização anódica para alumínio AA1050 com tratamentos
PB, SAM, Cr VI, OX e OS após 3 dias de imersão em solução de ensaio (0,5 mol
L-1 de sulfato de sódio, pH = 4,0).

As curvas de polarização catódica para os diferentes tratamentos
estudados são mostradas na Figura 33 para 3 dias de imersão. A polarização
catódica mostra controle por difusão em larga faixa de potenciais. Esse controle é
mais evidente nas amostras com tratamentos OX e OS provavelmente pela
resistência do filme de óxido-hidróxido ao acesso de espécies reagentes à
superfície metálica. Os demais tratamentos não tiveram efeito significativo na
reação catódica, provavelmente por se tratarem de camadas muito finas, como as
promovidas pelo tratamento PB.
A combinação de polarização da reação catódica com polarização da
reação anódica observada para os dois tratamentos, OX e OS, em relação ao
tratamento PB explica o grande aumento de resistência à corrosão associada aos
dois primeiros tratamentos.
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Figura 33: Curvas de polarização catódica para alumínio AA1050 com
tratamentos PB, SAM, Cr(VI), OX e OS após 3 dias de imersão em solução de
ensaio (0,5 mol L-1 de sulfato de sódio, pH = 4,0).
Comparando-se os dois tratamentos, OX e OS, pode-se propor que o
tratamento SAM na superfície do alumínio combinado com o tratamento de
crescimento de óxido-hidróxido (OX + SAM = OS) promove a dissolução parcial
da camada de óxido-hidróxido e ataque corrosivo nas regiões de interface entre
precipitados e matriz (produtos hidratados formados no tratamento OX), além de
adsorção de moléculas auto-organizáveis nestas regiões dificultando o acesso do
meio corrosivo às partes interiores das porosidades/defeitos formados, causando
a polarização da reação catódica e também da reação anódica por aumento de
resistência ôhmica.
Neste

trabalho

os

tratamentos

superficiais

adotados

mostraram

comportamentos que podem ser separados em dois grupos, segundo a resposta
eletroquímica obtida por EIE e polarização potênciodinâmica. O primeiro grupo
inclui os tratamentos PB, SAM e CrVI, e o segundo, os tratamentos OX e OS.
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5.4.2. Uso de microscopia eletrônica de varredura para avaliar os
tratamentos adotados no alumínio AA1050.
As Figuras 34 e 35 apresentam micrografias da superfície do alumínio
AA1050 após os tratamentos PB, Cr(VI), SAM, OX e OS, antes e após 3 dias de
imersão em solução de ensaio, e após polarização catódica e anódica, para todos
os tratamentos testados.
Como já foi explicado no item 5.2.2. as amostras antes da imersão na
solução de ensaio (Figuras 34a, 34e, 34i, 35a e 35e) mostraram que o tratamento
de desengraxe é responsável pela remoção parcial de precipitados, devido à
corrosão localizada entre estes e a matriz.
No caso do tratamento PB, o período de imersão no eletrólito teste (Figura
34b) também foi responsável pela corrosão, gerando uma superfície mais atacada
após 3 dias de imersão em comparação à superfície das amostras antes da
imersão. Aparentemente, as micrografias obtidas após os ensaios de polarização,
apresentadas nas Figuras 34(c) e 34(d) não resultaram em pites com dimensões
muito maiores que os observados nas Figuras 34(a) e 34(b).
As micrografias obtidas para alumínio AA1050 com tratamento SAM, antes,
Figura 34(e), e após 3 dias de imersão em solução de ensaio, Figura 34(f),
permitem observar corrosão localizada nas áreas próximas aos precipitados
resultando na remoção dos mesmos. Nota-se também um filme menos uniforme
sobre a matriz do alumínio, o que sugere ataque causado pela solução de ensaio.
Ao mesmo tempo, são observados precipitados totalmente preservados, conforme
indicado na Figura 34(f). O pior desempenho obtido nos ensaios de EIE para 3
dias de imersão correspondeu à superfície submetida ao tratamento com SAM.
No entanto, este resultado não fica muito evidente nas Figuras 34(g) e 34(h), já
que a escala utilizada não permite a visualização de um panorama geral das
regiões corroídas. Micrografias com uma visão mais ampla que comprovam a
intensa corrosão localizada nas amostras polarizadas podem ser vistas nas
Figuras 36(A) e 36(B).
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Nas micrografias do alumínio AA1050 com tratamento cromatizante, Cr(VI),
após 3 dias de imersão em solução de ensaio, Figura 34(j), nota-se que ocorreu
um ataque localizado em alguns precipitados, já que a região da matriz
apresentava-se relativamente homogênea antes da imersão (Figura 34e). Além
disso, são notadas apenas algumas áreas recobertas por um filme devido ao
ataque da solução de ensaio, confirmando a degradação do filme indicada nos
resultados de EIE. Outro ponto a ser destacado é que alguns precipitados
parecem ter sido preservados mesmo após a polarização, mostrando a grande
diferença de atividade entre os precipitados presentes neste material, conforme
indicado nas Figuras 34(j), 34(k) e 34(l).
Acredita-se que o tratamento com cromo hexavalente utilizado nesse
trabalho tenha dado origem a uma camada muito fina composta por um óxido
misto de Cr(III)/Cr(VI). Sabe-se que o filme de cromato em alumínio atua como
um sistema dinâmico que pode alterar tanto sua morfologia quanto sua
composição, dependendo do meio ao qual está exposto [Lytle et al.,1995]. No
caso de um revestimento de conversão de cromato, a camada é formada por um
óxido amorfo e insolúvel de Cr(III) que possui grupos OH - disponíveis e
responsáveis pela formação das ligações Cr(III)-O-Cr(VI). Além disso, os grupos
hidroxila presentes na interface externa do filme Cr(OH)3 são os sítios de
adsorção dos íons (HCrO4)- e (Cr2O7)2- presentes no banho, ou seja, íons Cr6+ e
Cr3+, respectivamente. Essa adsorção ocorre em baixos valores de pH, formando
uma camada de óxido misto de Cr(III)/Cr(VI) [Campestrini et al., 2001b].
Ramsey e McCreery [1999] analisaram a composição dos produtos de
corrosão dos cromatos dentro dos pites formados na liga AA2024-T3 e
encontraram uma diferença na composição do óxido misto presente na camada
Cr(III)/Cr(VI), em comparação ao óxido formado por precipitação no interior do
pite composto por Al(III)/Cr(VI), essa diferença foi associada pelos autores à
presença de alta concentração de íons Cr6+ e F-, além de aceleradores para
formação da camada de conversão de cromato, possibilitando a formação do
óxido misto (Al(III)/Cr(VI)).
A comparação das micrografias após as polarizações catódicas e anódicas
apresentadas nas Figuras 34(k) e 34(l), respectivamente, sugere que o filme
protetor formado possibilita a ocorrência da reação de redução do cromo (VI) para
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cromo (III), ou seja, ocorre o fenômeno denominado de mecanismo de autoregeneração ou “self-healing”. Em contato com a solução de ensaio, os íons
Cr(VI) presentes na camada se destacam na forma de (HCrO4)-, migrando para as
regiões mais susceptíveis à corrosão. Assim, os íons cromato podem se adsorver
e formar produtos de corrosão e/ou sofrer redução nas paredes dos defeitos da
camada, de acordo com as seguintes reações: [Sharman apud Campestrini et al.,
2001b]:
HCrO4  7 H   3e   Cr   4H 2O

(9)

HCrO4  6H   3e  CrOH 2  3H 2O

(10)

CrOH 2  H   e   Cr 2  H 2O

(11)

Devido às reações apresentadas nas equações 9, 10 e 11, o pH nos locais
onde está ocorrendo a corrosão aumenta rapidamente, levando à precipitação
dos íons Al3+ e Cr3+ na forma de hidróxidos ou óxidos hidratados, causando a
repassivação dos pites [Campestrini et al., 2001b]. Acredita-se que este
mecanismo esteja acontecendo próximo às regiões ativas (próximas aos
precipitados intermetálicos), pois nessas regiões pode ser observada a presença
de uma fina camada recobrindo as precipitados, como mostram as micrografias e
as análises por EDS apresentadas na Figura 37. Não foi observada a presença de
trincas típicas de revestimentos mais espessos associados com camadas de
conversão de cromato.
A Figura 37 apresenta o espectro obtido por EDS para uma amostra de
AA1050 submetido ao tratamento Cr(VI) e a sua respectiva quantificação
realizada em uma região próxima a um intermetálico IM3. O resultado confirma a
presença de cromo próximo ao precipitado, permitindo detectar a camada de
cromato decorrente do tratamento com Cr(VI), apesar da baixa espessura do filme
formado.
As micrografias do alumínio AA1050 com tratamento de imersão em água
fervente para crescimento da camada de óxido-hidróxido (OX) antes e após 3 dias
de imersão na solução de ensaio, são apresentadas nas Figuras 35(a) e 35(b). A
comparação das superfícies mostra aumento das áreas atacadas em torno dos
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precipitados e maior quantidade de precipitados removidos após a imersão no
eletrólito por 3 dias. Nota-se a presença de ataque localizado e a formação de
produtos de corrosão aparentemente em alto relevo, ao redor das regiões em que
houve ataque aos intermetálicos. Este ataque também pode ser observado após a
polarização catódica, mas é notavelmente intensificado com a polarização
anódica, Figuras 35(c) e 35(d).
As micrografias do alumínio AA1050 com tratamento OS, antes e após 3
dias de imersão em solução de ensaio (Figura 35e e 35f), sugerem alta
estabilidade da superfície das amostras ao longo dos 3 dias de imersão em
solução de sulfato. Deste modo, apesar das Figuras 35(g) e 35(h) apresentarem
regiões que sofreram corrosão localizada, este fenômeno pode estar associado a
um processo que se originou durante o pré-tratamento comercial da amostra.
Os produtos precipitados aparentemente se encontram em maior
quantidade nas amostras com tratamento OX em comparação ao tratamento OS,
Figura 35(f), o que pode ser decorrência da dissolução parcial e ataque dos
produtos de corrosão durante exposição ao eletrólito ácido (pH = 4,0). Uma
possível causa para a maior resistência da superfície com tratamento OS em
comparação ao OX, é o leve ataque ao filme superficial durante imersão na
solução de SAM, levando ao alargamento de poros e adsorção de moléculas
nessas regiões, facilitando o acesso dos reagentes meio externo.
No caso do tratamento OX acredita-se que os defeitos/porosidades no filme
de

óxi-hidróxido

são

regiões

de

maior

confinamento

de

eletrólito

e,

conseqüentemente, maior agressividade, indicada pela diminuição da impedância
com o tempo de ensaio. Deve-se lembrar que as condições do tratamento OX são
menos agressivas em comparação ao tratamento OS.

Antes da imersão em solução
de ensaio

PB

SAM

Cr(VI)

Após 3 dias de imersão em
solução de ensaio

Após 3 dias de imersão e
polarização catódica

Após 3 dias de imersão e
polarização anódica

a
A

b
A

c
A

d
A

e
A

f
A

g
A

h
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i
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j
A

k
A

l
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Figura 34: Micrografias de superfície do alumínio AA 1050 com os tratamentos PB, Cr(VI) e SAM mostrando o efeito destes
tratamentos da imersão e das polarizações anódicas ou catódicas nestas superfícies.
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Antes da imersão em solução
de ensaio

Após 3 dias de imersão em
solução de ensaio

Após 3 dias de imersão e
polarização catódica

Após 3 dias de imersão e
polarização anódica
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a
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b
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c
A

d
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e
A

f
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g
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h
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Figura 35: Micrografias da superfície do alumínio AA 1050 com os tratamentos OX e OS mostrando o efeito destes tratamentos, da
imersão e das polarizações anódicas ou catódicas nestas superfícies.

83

84

A

B

Figura 36: Micrografias obtidas por MEV para amostras submetidas ao
tratamento de SAM após polarização, (A) Catódica e (B) Anódica.
Região do IM3 - Maciço Arredondado
Elemento

% massa

% Atômica

OK

6,33

11,92

MgK

1,12

1,39

AlK

64,72

72,22

SiK

0,29

0,31

CrK

3,11

1,80

FeK

11,97

6,46

CuK

12,45

5,90

Total 100.00

Figura 37: Espectros obtidos por EDS e quantificação para amostra tratada com
Cr(VI) na região do intermetálico IM3, antes da imersão na solução de 0,5 mol
L-1 de sulfato de sódio, pH = 4,0.

Conforme mensionado os tratamentos superficiais adotados mostraram
comportamentos que podem ser separados em dois grupos, segundo as resposta
eletroquímicas obtida por EIE e polarização. O primeiro grupo inclui os
tratamentos PB, SAM e CrVI, e o segundo, os tratamentos OX e OS.
Para o primeiro grupo, foram observadas duas constantes de tempo, uma
correspondente a um par RC em paralelo (R//C), e a outra a um par R//L. A
literatura relaciona o comportamento indutivo com processos de adsorção de
várias espécies [Aoki et al., 2001, Reis et al, 2006]. Porém, é difícil correlacionar o
significado físico de um indutor com o comportamento eletroquímico de uma
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interface. Por este motivo, neste trabalho não se levou em consideração os
valores referentes a este componente elétrico, obtidos pelo ajuste segundo o
modelo da Figura 38(A). Todavia, os valores de resistência e capacitância
associados à primeira constante de tempo foram úteis para uma comparação
entre as características de resistência à corrosão dos três tipos de tratamento
(PB, SAM e Cr(VI)), conforme indicado nas Tabelas 7 a 9.
As Figuras 38(A) e 38(B) apresentam os circuitos elétricos equivalentes
usados nos ajustes dos dados experimentais de EIE. Para amostras tratadas com
PB, Cr(VI) e SAM, foi utilizado o CCE da Figura 38(A), e para amostras com OX e
OS, o CCE da Figura 38(B).
As Tabelas 7, 8 e 9 apresentam os valores dos parâmetros elétricos
obtidos pelo software Zview, resultantes dos ajustes do circuito da Figura 38(a)
aos diagramas experimentais para alumínio AA1050 tratado com PB, SAM e
Cr(VI), respectivamente, após os períodos de 1, 2 e 3 dias em imersão em
solução de ensaio.
Rs

Rs

CPE1
R1

CPE1
R1

RL

CPE2
R2

CPE3

L
R3

A)

B)

Element
Freedom
Error
Element
Freedom
Value
Error
Error % Value
Figura
38:
Circuitos
elétricos
equivalentes,
(A)
para
os
tratamentos
PB,
SAM,
Rs
Free(+)
10,02
0,16532
Rs
Free(+)
11,56
0,04455
0,38538
CPE1-T
Free(+)
3,4914E-06
9,0872E-08
CPE1-T e (B) para
Free(+)
1,0068E-05
5,2151E-08 Free(±)0,51799 0,79287
Cr(VI)
os tratamentos
OX e CPE1-P
OS.
0,0025753
CPE1-P
Free(+)
0,95638
R1 0,0008619 Free(+)0,0901212941
109,29
CPE2-T
Free(+)1,389
1,8168E-06
1,0711E-07
R1
Free(+)
27777
385,81
CPE2-P
Fixed(X)
0,96558
N/A
RL
Free(+)dos parâmetros
7564
354,54resultantes
4,6872
Tabela
7: Valores
elétricos
dos5205
ajustes do652,01
CEE da
R2
Free(+)
L
Free(+)
72179
7990,2
11,07
CPE3-T
Free(+)
3,2654E-06
1,7316E-07

Figura 38(A) aos diagramas experimentais
do alumínio
AA1050
com tratamento
CPE3-P
Free(+)
0,84735
0,0043891
Chi-Squared:
PB.

0,0012325
0,16269

Weighted Sum of Squares:

PB

Rs

R3

αChi-Squared:
1

Free(+)

5,4088E06

0,00043421
R1
RL
Weighted Sum of Squares:
0,055145
-2
F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\Zdados\03i1pbsr1d.z
2
2

CPE1

2,2496E05

Error %
1,6499
2,6027
0,32481
3,7161
5,8955
N/A
12,527
5,3029
0,51798
4,1591

L

2
Data File:
(µF.cm )
(W.cm2)
(KW.cm )
(KW.cm ) (H.cm )
Circuit Model File:
F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\CEE_Daniel\03ipbsr1d.mdl
Data File:
F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\Zdados\04i1OS1d.z
CircuitRange
Model
File: - 100000) 7,56
F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\CEE_Daniel\04i1OS1
Mode: 11,56
Run Fitting
(0,01
1d
10,07
0,96/ Freq.
27,78
72.179
Mode:
Run Fitting / Freq. Range (0,01 - 100000)
Maximum Iterations:
100
100
2d
11,51
0,96 Maximum Iterations:
25,41
6,24
43.691
Optimization
Iterations:9,90
10
Optimization Iterations:
0
Type of Fitting:
Complex
Complex
3d
11,57
10,52
0,96 Type of Fitting:
26,99
5,69
51.810
Calc-Modulus
Type of Weighting:
Calc-Modulus Type of Weighting:
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Tabela 8: Valores dos parâmetros elétricos resultantes dos ajustes do CEE da
Figura 38(A) aos diagramas experimentais do alumínio AA1050 com tratamento
SAM.
SAM

Rs

CPE1

(W.cm2)

(µF.cm-2)

α1

R1

RL

L

(KW.cm2)

(KW.cm2)

(H.cm2)

1d

10,67

5,35

0,91

34,56

20,17

40.779

2d

11,23*

11,01

0,95

10,28

1,49

5.579

3d

11,92

13,67

0,95

16,35

3,44

20.909

Tabela 9: Valores dos parâmetros elétricos resultantes dos ajustes do CEE da
Figura 38(A) aos diagramas experimentais do alumínio AA1050 com tratamento
Cr(VI).
Cr(VI)

Rs

CPE1

(W.cm2)

(µF.cm-2)

α1

R1

RL

L

(KW.cm2)

(KW.cm2)

(H.cm2)

1d

12,14

8,45

0,95

28,75

9,32

9.324

2d

12,12

9,45

0,95

27,10

8,70

40.860

3d

12,02

10,10

0,95

22,87

7,44

40.241

Comparando os valores da primeira constante de tempo, R 1//CPE1, nota-se
que o maior valor de resistência e menor capacitância para 1 dia de imersão
foram associados ao tratamento SAM, mas após 3 dias de ensaio, a menor
resistência e maior capacitância também foram relacionadas com este último
tratamento. Estes resultados mostram a rápida degradação da superfície com
tratamento SAM.
Comparando os resultados das amostras de alumínio AA1050 com
tratamento PB e tratamento com SAM foi observado que este último é um
tratamento agressivo ao filme passivo de alumínio presente na superfície das
amostras PB, devido à instabilidade deste filme na solução de SAM cujo pH é
igual a 3,0. A agressividade desta solução ataca o filme passivo, causando
também a formação de pilhas nas regiões de interface entre os precipitados e a
matriz de alumínio, resultando, eventualmente, na remoção parcial ou total de
alguns destes precipitados.
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Após a preparação de ambos os tratamentos PB e SAM, Figura 39(A) e
(B), nota-se que para as amostras submetidas ao tratamento com SAM ocorre
formação de produtos de corrosão na interface matriz/precipitado ou a remoção
dos intermetálicos, Figura 39(B). Esta remoção de partículas, bem como a
adsorção de moléculas de SAM e a formação de produtos hidratados ao redor
dos intermetálicos, pode ser responsável pela maior impedância para 1 dia de
imersão, pois a menor atividade superficial promovida pela “limpeza” da
superfície, juntamente com a maior resistência dos produtos hidratados formados
durante o período de 3 h em solução com SAM a 40 ºC, produzem aumento da
impedância. Após 3 dias de imersão na solução de ensaio, a resistência à
corrosão havia diminuído, provavelmente devido à agressividade da solução,
observando-se que esta se encontra no limite de estabilidade do óxido de
alumínio (pH = 4,0). A Figura 39 mostra pites em maior quantidade e dimensão
em uma das amostras tratadas com SAM.
Estudos realizados por Moshier et al. [1987] constataram que o óxido de
alumínio formado ao ar é transformado em um filme óxido hidratado, conhecido
como pseudo-boehmita (AlOOH), durante a polarização em ambientes onde o pH
é neutro. A faixa de pH em que a boehmita é estável (4,5 a 6,3) [Moshier et al.,
1987] é menor em comparação à hidrargilita (Al(OH)3), cujo intervalo de pH de
estabilidade se dá na faixa entre 4,0 e 9,0. Nota-se, portanto, que para ambas as
estruturas de óxido-hidróxido, a solução de SAM com pH igual a 3,0, é altamente
agressiva.
Durante o período de ensaio, particularmente nas regiões de cavidades
deixadas

pela

remoção

de

precipitados

intermetálicos,

aumentaram

a

susceptibilidade do alumínio à corrosão por pite. Esta é uma possível explicação
para os maiores valores de impedância das amostras com SAM em comparação
ao tratamento PB e a diminuição da impedância entre 1 e 3 dias imersão.

88

(A)

PB

(B)
Remoção
dos IMS
S
A
M

Produtos
hidratados

Remoção
dos IMS

Produtos
hidratados

Figura 39: Micrografias obtidas por MEV para alumínio AA1050 após (A)
tratamento PB e (B) tratamento SAM (PB seguido por imersão em solução com
moléculas auto-organizáveis)

Conforme mencionado anteriormente, o segundo grupo de tratamentos foi
composto pelos tratamentos OX e OS. Para as superfícies obtidas por estes
tratamentos foi observada a presença de três constantes de tempo, todas
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compostas por pares R//C em paralelo, dispostos em um arranjo em cascata,
conforme ilustrado na Figura 38(B). Os modelos representativos da superfície do
alumínio AA1050 submetido aos tratamentos OX e OS foram propostos com base
na observação da superfície resultante de cada tratamento e dos ajustes
propostos para os dados obtidos por EIE e na literatura [Cabral et al., 2005,
Cabral et al., 2006, Palomino, 2008, Szurcalo, 2009].
A micrografia da amostra com tratamento OX permite observar a presença
de produtos hidratados ao redor dos precipitados, os quais também foram
observados na superfície das amostras com tratamento SAM. Tais produtos
hidratados se mostraram mais evidentes para o tratamento OX em comparação
ao tratamento OS.
As Figuras 40(A) e 40(B) apresentam micrografias obtidas por MEV, com
detector para elétrons secundários (SE) e elétrons retroespalhados (BSE),
respectivamente. Os produtos hidratados podem ser observados em relevo ao
redor do precipitado na parte inferior esquerda das micrografias, enquanto que na
parte superior direita, pode ser observada uma cavidade onde restou apenas
parte de um precipitado. Estes resultados mostram que diferentes precipitados
apresentam comportamentos distintos, com formação de produtos hidratados na
parte externa ao pite, isto é, na região catódica, provavelmente em conseqüência
do aumento to pH nestas regiões.
(A) OX- e- secundários

(B) OX- e- retroespalhados

Figura 40: Micrografias obtidas por MEV com detector para elétrons secundários
(A) e detector para elétrons retroespalhados (B) para o tratamento OX.
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O circuito elétrico da Figura 38(B) e o software Zview foram utilizados para
ajustar os dados experimentais para amostras de alumínio AA1050 com
tratamento OX e OS. Apesar da impressão inicial de apenas duas constantes de
tempo (Figuras 26B e 28B), em ambos os casos o melhor ajuste foi obtido com
um CCE contendo três constantes de tempo, uma descrevendo o comportamento
do sistema em altas freqüências (AF), outra em médias frequências e, a última,
em baixas freqüências (BF).
No CCE da Figura 38(B) a resistência, Rs, está associada à resistência
ôhmica entre eletrodo de trabalho e eletrodo de referência. Propõe-se que a
primeira constante de tempo em paralelo R1//CPE1 está associada ao filme mais
externo de óxido-hidróxido, cujo crescimento foi favorecido por imersão em água
fervente. A segunda constante, correspondente ao par R2//CPE2 em paralelo, aos
produtos

hidratados

formados

nas

regiões

ao

redor

dos

precipitados

intermetálicos e, a terceira constante, R3//CPE3, relacionada aos processos
interfaciais.
Nas Figuras 41 e 42 são apresentados os modelos físicos propostos para
exemplificar a superfície após os tratamentos OX e OS respectivamente. Nas
Tabelas 10 e 11 são mostrados os valores dos parâmetros elétricos obtidos por
meio do ajuste do CCE da Figura 38(B) aos resultados de EIE.

Rs

R1
CPE1

R2
CPE2
CPE3

R3

Figura 41: Modelo físico proposto para representação da superfície do AA1050
após tratamento OX e imersão em solução 0,5 mol L-1 de Na2SO4 (pH = 4,0).
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Rs

R1
CPE1
CPE2
CPE3

R2

R3

Figura 42: Modelo físico proposto para representar a superfície do AA1050 após
tratamento OS e imersão em solução e ensaio (0,5 mol L-1 de Na2SO4 (pH = 4,0).
Tabela 10. Valores dos parâmetros elétricos obtidos com ajuste do circuito elétrico
equivalente (CEE) da Figura 38(B) aos resultados experimentais para alumínio
AA1050 com tratamento OX após vários períodos de imersão em solução de
ensaio, utilizando o software Zview.

Elemento do CEE

1 dia

2 dias

3 dias

Rs (W.cm2)

7,50

8,67

8,77

CPE1 (µF.cm-2)

2,19

1,98

1,65

α1

0,81

0,83

0,85

R1 (KW.cm2)

3,40

3,14

3,96

CPE2 (µF.cm-2)

6,13

6,17

6,65

α2

0,86

0,86

0,84

R2 (KW.cm2)

172,48

189,06

332,60

CPE3 (µF.cm-2)

5,62

6,89

20,43

α3

0,82

0,77

1*

R3 (KW.cm2)

8,55

2,84

1,21

OX

* valor fixado.
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Tabela 11. Valores dos parâmetros elétricos obtidos com ajuste do circuito elétrico
equivalente (CEE) da Figura 38(B) aos resultados experimentais para alumínio
AA1050 com tratamento OS após vários períodos de imersão em solução de
ensaio, utilizando o software Zview.
Elemento do CEE

1 dia

2 dias

3 dias

Rs (W.cm2)

10,02

10,09

10,13

CPE1 (µF.cm-2)

3,49

3,07

2,80

α1

0,79

0,81

0,81

R1 (KW.cm2)

2,94

2,82

3,32

CPE2 (µF.cm-2)

1,82

2,07

2,24

α2

0,96*

0,93*

0,92*

R2 (KW.cm2)

5,21

5,53

7,37

CPE3 (µF.cm-2)

3,26

3,14

2,93

α3

0,85

0,86

0,87

R3 (KW.cm2)

5,41

6,21

6,72

OS

*valores fixados

A comparação dos valores de R1 para os tratamentos OX e OS mostra
menores valores de R1 para o tratamento OS em todos os tempos de ensaio.
Conforme proposto anteriormente, esta menor resistência pode ser resultado do
ataque corrosivo da solução de SAM (pH = 3,0) ao filme de óxido-hidróxido
formado durante tratamento OS. A variação de R1 observada entre 1 e 3 dias de
imersão na solução de ensaio sugere que esta solução é pouco agressiva à
camada de óxido-hidróxido superficial resultando, eventualmente, na precipitação
de produtos hidratados, o que mostra um comportamento dinâmico (Crescimento
e degradação da camada), correspondente à remodelação do filme, conforme já
foi reportado na literatura [Brett et al., 1992].
Os valores de CPE1 para os dois tratamentos são próximos, o que seria
esperado, uma vez que se trata de um filme similar de óxido-hidróxido. Todavia,
para o tratamento OS, os valores de CPE1 foram sempre superiores, o que
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poderia ser explicado pela diminuição da espessura da camada de óxidohidróxido.
A comparação dos valores da resistência associada à segunda constante
de tempo (R2) mostra uma grande diferença entre os dois tratamentos, OX e OS.
Foi proposto neste trabalho que esta resistência está relacionada com os
produtos hidratados formados ao redor de precipitados nos quais se observou
ataque localizado. Este produto, segundo a literatura, consiste em Al(OH) 3,
hidrargilita [Reboul e Baroux, 2011].
A Tabela 10 mostra que para 1 dia de imersão, a resistência R2 associada
ao tratamento OX (R2(OX) ~ 172 KW.cm2) é cerca de 35 vezes superior ao
tratamento OS (R2(OS) ~ 5 KW.cm2), Tabela 11. O período de 3 horas de imersão
em solução com SAM a 40 ºC e pH = 3,0 pode justificar essa diferença, na
medida em que a elevada acidez da solução causa o ataque e dissolução parcial
dos produtos hidratados. Com a evolução do tempo de ensaio, a diferença nos
valores da resistência R2, para os dois tratamentos, aumenta ainda mais, o que
pode ser explicado pelo crescente acúmulo de produtos hidratados no caso do
tratamento OX em conseqüência de corrosão localizada na solução de ensaio.
Para o tratamento OS, o valor de R2 aumenta apenas ligeiramente, o que sugere
menor susceptibilidade ao ataque localizado e, conseqüentemente, menor
acúmulo de produtos na região em torno dos precipitados ativos.
Segundo a literatura [Reboul e Baroux, 2011], a formação de produtos
hidratados é decorrência da propagação dos pites. Conforme descrito por Reboul
e Baroux, o aumento do número de pites é limitado e controlado pela reação
catódica em uma parte isolada do metal, devido à presença e distribuição de
compostos intermetálicos mais nobres na superfície. Durante a propagação, a
concentração de Cl- nos pites aumenta. O acúmulo desses íons dentro dos pites
ativos forma uma camada complexa de cloreto (AlCl4)-, principalmente no fundo
dos pites, que substitui o filme de óxido passivo inicialmente presente. Esse
complexo é solúvel e enquanto as condições favorecerem sua formação, a
propagação continua.
Os íons Al3+ gerados nos sítios ativos anódicos por dissolução do alumínio
dentro do pite são hidrolisados, consumindo os íons OH- e resultando em
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acidificação da solução dentro dos pites (por aumento de íons H + disponíveis). A
hidrólise dos íons Al3+ na região externa ao pite onde a solução se encontra
menos ácida (ou neutra dependendo do pH da solução de ensaio), por sua vez,
forma sobre o pite uma “tampa” volumosa, composta por hidróxido de alumínio
(Al(OH)3), restringindo a migração de íons na solução, dentro e fora do pite,
mantendo assim, a condição mais agressiva da solução dentro dos pites.
Ambos os fenômenos, consumo de OH- e fechamento do pite, contribuem
para formação de uma solução mais agressiva (ácida e rica em Cl-) e para a
manutenção da atividade no interior dos pites. Por isso, a corrosão por pite no
alumínio é chamada de fenômeno auto-catalítico. Por outro lado, a formação de
bolhas de hidrogênio (H2 gasoso) resultante da auto-corrosão do alumínio
contribui, juntamente com a difusão, para limitar o aumento da concentração na
solução agressiva dentro do pite. A propagação do pite então cessa, quando a
corrente de corrosão diminui, tornando-se insuficiente para permitir a renovação
da camada solúvel de (AlCl4)- de forma suficientemente rápida, no fundo dos
pites. A camada de complexo de cloreto é então dissolvida e substituída pelo filme
de óxido passivo. A solução agressiva dentro do pite será então diluída pela
solução externa, colocando um fim à propagação do pite. [Reboul e Baroux,
2011].
A solução de ensaio usada nos experimentos do presente trabalho contém
baixa concentração de íons Cl-, portanto, é necessário considerar que íons sulfato
também participam desse processo. Um complexo de sulfato pode também ser
formado. Segundo a literatura [Ridley et al., 1999], o alumínio em meio de sulfato
pode formar dois complexos [Al(SO4)]+ ou [Al(SO4)2]-. Este último complexo
poderia substituir o complexo de cloreto na seqüência de propagação do pite.
Além disso, Ridley et al. [1997] mostraram que a solução de sulfato aumenta a
taxa de dissolução do Al(OH)3 em solução aquosa ácida na temperatura
ambiente.
A resistência associada à terceira constante de tempo, R3, foi relacionada
aos processos interfaciais. Vale ressaltar que os valores de R3 para os dois
tratamentos, OX e OS, foram da mesma ordem de grandeza. Porém, estes
diminuíram entre 1 e 3 dias de ensaio para o tratamento OX, enquanto que para o
tratamento OS, estes aumentaram continuamente com o tempo. Os resultados do
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ajuste também mostram que o elemento de fase constante (CPE) para o
tratamento OX, CPE3(OX), atinge valores característicos de capacitância de dupla
camada elétrica (C(dl)) após 3 dias de ensaio, da ordem de 20 µF.cm2, enquanto
para o tratamento OS, o CPE3(OS), mostra um pequeno aumento com o tempo de
imersão. Neste caso, duas explicações são propostas, primeiramente, as
moléculas auto-organizáveis dificultam a propagação dos pites ao limitarem a
corrente catódica e anódica pelo cobrimento da superfície interna ao pite, neste
caso atuando como inibidor misto e, conseqüentemente, dificultando, por
mecanismo barreira, a formação dos complexos solúveis e a dissolução do
alumínio em Al3+. Uma segunda explicação pode ser o recobrimento mais rápido
de áreas internas ao pite pelas bolhas de hidrogênio, cuja formação é favorecida
em meio ácido. Isto desfavoreceria a formação de produtos hidratados, hipótese
apoiada pela observação de menor R2(OS) em comparação a R2(OX).
As Figuras 43(A), (B), (C) e (D), apresentam a evolução dos diagramas de
EIE para alumínio AA1050 submetido ao tratamento OS e imerso em solução de
ensaio por 20 dias. O comportamento indutivo apresentado após os primeiros dias
(1, 2 e 3 dias) de imersão em solução de ensaio em amostras submetidas aos
tratamentos PB, Cr(VI) e SAM, pode ser observado para o alumínio com
tratamento OS após 20 dias de imersão, Figura 43(B). Esse comportamento é um
indicativo de que os processos de adsorção de espécies presentes na solução de
ensaio também estão atuando na superfície com o tratamento OS. Porém, estão
“ocultos” em regiões de mais baixas freqüências (< 0,01 Hz) e podem ser
identificados nos diagramas de EIE apenas após o período de 12 dias de imersão.
Estes resultados podem indicar maior resistência do filme, retardando o processo
de chegada das espécies agressivas ao substrato.
Os diagramas de Bode (Figuras 43C e D) sugerem degradação da camada
protetora de óxido-hidróxido de alumínio com o tempo de imersão crescente,
sendo esta associada à constante de tempo em altas freqüências. Após períodos
maiores de exposição ao eletrólito, a constante de tempo associada a esta
camada se aproxima cada vez mais daquela relacionada à segunda constante,
indicando a sobreposição de ambas na região de médias freqüências.
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Figura 43: Evolução dos diagramas de EIE para alumínio AA1050 com tratamento
OS até 20 dias de imiersão em solução 0,5 mol L-1 de sulfato de sódio, pH = 4,0,
(A) e (B) Nyquist e (C) e (D) Bode.
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6. CONCLUSÕES
A investigação do efeito do eletrodo de referência nos ensaios
eletroquímicos confirmou que mesmo em baixas concentrações, íons cloreto, têm
influência na resistência à corrosão do alumínio AA1050, particularmente nos
tempos iniciais de imersão em solução de ensaio. Os resultados de EIE
mostraram resultados de impedância muito distintos para ensaios realizados
utilizando o ECS e o ESM, porém, apenas nas primeiras horas de imersão. A
diferença, entretanto, diminuiu com a evolução do tempo de imersão. Após 24 h
de exposição os diagramas obtidos com os dois tipos de eletrodo de referência
(ECS e ESM) se encontraram praticamente sobrepostos indicando que o sulfato
também é responsável por ataque localizado à superfície de alumínio. Isto foi
confirmado pela observação da superfície após os ensaios de imersão na solução
de sulfato (0,5 mol L-1 , pH = 4,0) sendo observados pites para os dois tipos de
eletrodos de referência utilizados.
Os resultados do presente trabalho permitiram concluir que o tratamento de
imersão em soluções de desengraxe e desoxidação promoveu ataque e remoção
de precipitados da superfície do alumínio AA1050 mostrando que, além de
remover oleosidades e sujeiras, este tratamento causa a “limpeza” da superfície
pela redução na quantidade de precipitados.
O tratamento de modificação da superfície do alumínio AA1050 com
moléculas auto-organizáveis (SAM) não produziu o efeito esperado, isto é, o
aumento da resistência à corrosão da superfície por períodos prolongados. O
resultado obtido foi atribuído à agressividade da solução com SAM (pH = 3,0) e ao
tempo de tratamento (3 h) adotados neste estudo, gerando ataque à fina camada
de óxido-hidróxido e em regiões de interface matriz/precipitados. Se por um lado o
ataque provocado pela solução com SAM produziu remoção de precipitados e,
consequentemente, a “limpeza” parcial da superfície, por outro, as cavidades
deixadas pela remoção dos precipitados, principalmente as mais estreitas podem
ter levado a uma maior susceptibilidade ao ataque localizado. Além disso,
possíveis falhas no recobrimento podem ter favorecido a criação sítios propícios à
corrosão localizada.
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O comportamento frente à corrosão das superfícies com tratamentos de
desengraxe e desoxidação (PB) e com Cr(VI) foram muito similares. O tratamento
com SAM foi mais agressivo à superfície do alumínio AA1050 que o Cr(VI). No
entanto, este último também não apresentou melhora significativa na resistência à
corrosão da superfície do alumínio AA1050 por períodos prolongados, embora
tenha permitido a observação do fenômeno de auto-regeneração (“Self-healing”).
Estes resultados podem ser explicados pelo fato do tratamento com Cr(VI)
adotado neste trabalho não ter formado uma camada de óxido de cromo espessa,
como geralmente é observada nas camadas de conversão de cromato.
Os tratamentos que envolveram a etapa de imersão em água fervente
produziram uma camada de óxido-hidróxido mais espessa e, consequentemente,
uma polarização da reação anódica por aumento da resistência, bem como
polarização da reação catódica pela deposição de produtos hidratados (óxidohidróxido) nas regiões catódicas externas ao pite, causando a obstrução de sítios
catódicos.
Os resultados deste trabalho indicaram que o tratamento associado à maior
resistência da superfície do alumínio AA1050 foi o que consistiu em imersão em
água fervente seguida por imersão em solução com SAM (Óxido + SAM),
enquanto aquele relacionado com a maior susceptibilidade à corrosão, foi o
tratamento com moléculas auto-organizáveis (SAM).
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
1. Avaliar o efeito do pH da solução de SAM na resistência à corrosão e
morfologia da superfície do alumínio AA1050.

2. Investigação do efeito do tempo de tratamento SAM utilizando períodos mais
curtos em comparação ao adotado no presente estudo ( 3 h).

3. Caracterização da superfície do alumínio após tratamento SAM utilizando
técnicas de análise de superfície, como TEM e XPS, as quais permitem análise de
filmes finos.
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Apêndice A
Os diagramas com os dados ajustados pelos circuitos equivalentes
propostos referentes aos ensaios de impedância realizados nos diferentes
tratamentos de superfície serão apresentados aRsseguir.CPE1
R1

RL
L

TRATAMENTO - PB
CEE

Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
RL
L

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:
Rs

Rs

CPE1
R1

RL
L

Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
RL
L

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:
Data File:
Circuit Model File:
Mode:
Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting:
Type of Weighting:

Value
11,51
9,9011E-06
0,95801
25413
6237
43691
0,0012912
0,17044

Error
0,044569
5,2851E-08
0,00088209
266,75
255,69
4091,9

Error %
0,38722
0,53379
0,092075
1,0497
4,0996
9,3655

Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:

F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\Zdados\03i1pbsr2d.z Data File:

Circuit Model File:
(2F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\CEE_Daniel\03ipbsr2d.mdl
dias)
Mode:
Run Fitting / Freq. Range (0,01 - 100000)
100
10
Complex
Calc-Modulus

Error
0,04455
5,2151E-08
0,0008619
385,81
354,54
7990,2

Error %
0,38538
0,51799
0,090121
1,389
4,6872
11,07

0,0012325
0,16269

CPE1

Data File:
R1
Circuit Model File:
Mode:
Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting:
Type
of Weighting:
Element
Freedom

Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
RL
L

Value
11,56
1,0068E-05
0,95638
27777
7564
72179

Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting:
Type of Weighting:

F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\Zdados\03i1pbsr1d.z

RL
(1F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\CEE_Daniel\03ipbsr1d.mdl
dia)

Run Fitting
/ Freq. Range (0,01 - 100000)
L
100
10
Complex
Calc-Modulus Error
Value
Error %

11,57
1,0462E-05
0,95557
26986
5693
51810

0,044827
5,5238E-08
0,0008815
346,5
320,53
6717,6

0,38744
0,52799
0,092249
1,284
5,6302
12,966

0,0012986
0,17141
F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\Zdados\03i1pbsr3d.z

(3F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\CEE_Daniel\03ipbsr3d.mdl
dias)
Run Fitting / Freq. Range (0,01 - 100000)
100
10
Complex
Calc-Modulus

Valores dos dados ajustados usando o CEE e os respectivos erros associados a
cada elemento passivo presente no circuito.

Os valores dos parâmetros elétricos e respectivos erros resultantes do
ajuste do CEE aos diagramas experimentais de impedância obtidos para o
alumínio AA1050 com tratamento PB em função do tempo de imersão na solução
de ensaio.
Diagramas de impedância experimentais e ajustados com o CEE, Figura
38(A), que foram obtidos para o alumínio AA1050 com tratamento PB após A)
1dia, B) 2 dias e C) 3 dias de imersão em solução de ensaio são apresentados a
seguir.
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A)

B)

C)
Diagramas de Nyquist e Bode referentes aos dados experimentais de impedância
e dados ajustados, para alumínio AA1050 com tratamento PB, após A) 1dia, B) 2
dias e C) 3 dias de imersão em solução de ensaio 0,5 Mol L -1, pH = 4,0.
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Rs

CPE1

TRATAMENTO - SAM

R1

RL
L

CEE

Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
RL
L

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:
Rs

Rs

CPE1
R1

RL
L

Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
RL
L

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:
Data File:
Circuit Model File:
Mode:
Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting:
Type of Weighting:

Value
11,23
1,1004E-05
0,953
10166
1598
6770
0,00092902
0,12635

Error
0,032674
5,747E-08
0,00081938
59,264
62,57
559,22

Error %
0,29095
0,52226
0,085979
0,58296
3,9155
8,2603

Data File:
R1
Circuit Model File:
Mode:
Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting:
Element
Type of Weighting:Freedom
Rs
Free(+)
CPE1-T
Free(+)
CPE1-P
Free(+)
R1
Free(+)
RL
Free(+)
L
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:

F:\Arquivos\DANIEL\Recebido 01-03-11\03i1pbSAM2d.z
Data File:

Circuit Model File:
(2F:\Arquivos\DANIEL\Daniel_1-2-11\CEE_Daniel\03ipbSAM2d.mdl
dias)
Run Fitting / Freq. Range (0,01 - 100000)
100
10
Complex
Calc-Modulus

CPE1

Mode:
Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting:
Type of Weighting:

Value
10,67
5,3454E-06
0,91016
34563
20172
40779

Error
0,13845
8,3633E-08
0,0022846
594,86
937,8
3545,5

Error %
1,2976
1,5646
0,25101
1,7211
4,649
8,6944

0,007479
1,0022
F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\Zdados\03i1pbSAM1d.z
RL

(1F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\CEE_Daniel\03ipbSAM1d.mdl
dia)
L
Run Fitting
/ Freq. Range (0,01 - 100000)
100
10
Complex
Value
Calc-Modulus
11,91
1,3644E-05
0,94936
14335
5242
55146

Error
0,04348
7,7866E-08
0,00095786
388,9
356,56
8097,5

Error %
0,36507
0,5707
0,1009
2,7129
6,802
14,684

0,0012487
0,16233
F:\Arquivos\DANIEL\Recebido 01-03-11\02i1pbSAM3d.z

(3F:\Arquivos\DANIEL\Daniel_1-2-11\CEE_Daniel\02ipbSAM3d.m
dias)
Run Fitting / Freq. Range (0,01 - 100000)
100
10
Complex
Calc-Modulus

Valores dos dados ajustados usando o CEE e os respectivos erros associados a
cada elemento passivo presente no circuito.

Os valores dos parâmetros elétricos e respectivos erros resultantes do
ajuste do CEE aos diagramas experimentais de impedância obtidos para o
alumínio AA1050 com tratamento SAM em função do tempo de imersão na
solução de ensaio.
Diagramas de impedância experimentais e ajustados com o CEE da Figura
38(A) que foram obtidos para o alumínio AA1050 com tratamento SAM após A)
1dia, B) 2 dias e C) 3 dias de imersão em solução de ensaio são apresentados a
seguir.
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A)

B)

C)
Diagramas de Nyquist e Bode referentes aos dados experimentais de impedância
e dados ajustados, para alumínio AA1050 com tratamento SAM, após A) 1dia, B)
2 dias e C) 3 dias de imersão em solução de ensaio 0,5 Mol L -1, pH = 4,0.
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Rs

CPE1

TRATAMENTO - Cr(VI)

R1

RL
L

CEE

Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
RL
L

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:
Rs

CPE1

Rs

R1

RL
L

Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
RL
L

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:
Data File:
Circuit Model File:
Mode:
Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting:
Type of Weighting:

Value
12,12
9,4522E-06
0,94976
27104
8700
40860

Error
0,040435
4,4279E-08
0,00076374
205,44
215,31
2420,6

Error %
0,33362
0,46845
0,080414
0,75797
2,4748
5,9241

F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\Zdados\04i1Cr62d.z

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:
Data File:

Circuit Model File:
(2 F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\CEE_Daniel\04i1Cr62d.mdl
dias)
Mode:

Run Fitting / Freq. Range (0,01 - 100000)
100
10
Complex
Calc-Modulus

Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting:
Type of Weighting:

Error
0,054056
5,345E-08
0,001007
205,78
288,09
1291,4

Error %
0,44527
0,63277
0,10648
0,71573
3,0898
5,7621

0,0016934
0,22692

CPE1

Data File:
R1
Circuit Model File:
Mode:
Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting:
Type of Weighting:
Element
Freedom
Rs
Free(+)
CPE1-T
Free(+)
CPE1-P
Free(+)
R1
Free(+)
RL
Free(+)
L
Free(+)

0,00094137
0,12614

Value
12,14
8,447E-06
0,94573
28751
9324
22412

F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\Zdados\04i1Cr61d.z
RL
F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\CEE_Daniel\04i1Cr61d.mdl
(1
dia)
Run Fitting / Freq. Range (0,01 - 100000)
L

100
10
Complex
Calc-Modulus
Value
12,02
1,0098E-05
0,95195
22874
7443
40241

Error
0,048269
5,8333E-08
0,00094937
221,53
226,8
2749,9

Error %
0,40157
0,57767
0,099729
0,96848
3,0472
6,8336

0,0014144
0,18954
F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\Zdados\04i1Cr63d.z

(3 F:\Arquivos\Daniel_1-2-11\CEE_Daniel\04i1Cr63d.mdl
dias)
Run Fitting / Freq. Range (0,01 - 100000)
100
10
Complex
Calc-Modulus

Valores dos dados ajustados usando o CEE e os respectivos erros associados a
cada elemento passivo presente no circuito.

Os valores dos parâmetros elétricos e respectivos erros resultantes do
ajuste do CEE aos diagramas experimentais de impedância obtidos para o
alumínio AA1050 com tratamento Cr(VI) em função do tempo de imersão na
solução de ensaio.
Diagramas de impedância experimentais e ajustados com o CEE, Figura
38(A), obtidos para o alumínio AA1050 com tratamento Cr(VI), após A) 1dia, B) 2
dias e C) 3 dias de imersão em solução de ensaio são apresentados a seguir.
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A)

B)

C)
Diagramas de Nyquist e Bode referentes aos dados experimentais de impedância
e dados ajustados, para alumínio AA1050 com tratamento Cr(VI) após A) 1dia, B)
2 dias e C) 3 dias de imersão em solução de ensaio 0,5 Mol L -1, pH = 4,0.
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TRATAMENTO - OX

CEE

Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
CPE2-T
CPE2-P
R2
CPE3-T
CPE3-P
R3

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:

Value
7,498
2,1886E-06
0,8138
3404
6,1331E-06
0,8616
1,7248E05
5,6199E-06
0,81504
8,5541E05

Error
0,24793
5,2055E-08
0,0024284
66,444
2,1874E-07
0,0093145
23823
3,0463E-07
0,031296
48700

Error %
3,3066
2,3785
0,2984
1,9519
3,5665
1,0811
13,812
5,4206
3,8398
5,6932

0,00060429
0,072514

(1 dia)
Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
CPE2-T
CPE2-P
R2
CPE3-T
CPE3-P
R3

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Fixed(X)
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:

Value
8,667
1,9747E-06
0,83222
3142
6,1675E-06
0,86177
1,8906E05
6,8905E-06
0,77196
2,8483E05
0,0010287
0,1327

Error
0,20817
5,4815E-08
0,0027963
70,943
2,2284E-07
0,009691
25600
8,3335E-07
N/A
23580

Error %
2,4019
2,7759
0,336
2,2579
3,6131
1,1245
13,541
12,094
N/A
8,2786

Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
CPE2-T
CPE2-P
R2
CPE3-T
CPE3-P
R3

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Fixed(X)
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:

(2 dias)

Value
8,766
1,6534E-06
0,85055
3964
6,6493E-06
0,83691
3,326E05
2,0427E-05
1
1,2119E05

Error
0,20199
3,3449E-08
0,0020975
61,965
1,0374E-07
0,0049667
17915
4,1829E-06
N/A
15723

Error %
2,3042
2,023
0,24661
1,5632
1,5602
0,59346
5,3863
20,477
N/A
12,974

0,00059885
0,073659

(3 dias)

Valores dos dados ajustados usando o CEE e os respectivos erros associados a
cada elemento passivo presente no circuito.

Os valores dos parâmetros elétricos e respectivos erros resultantes do
ajuste do CEE aos diagramas experimentais de impedância obtidos para o
alumínio AA1050 com tratamento OX em função do tempo de imersão na solução
de ensaio.
OS diagramas de impedância experimentais e ajustados com o CEE,
Figura 38(B), obtidos para o alumínio AA1050 com tratamento OX, após A) 1dia,
B) 2 dias e C) 3 dias de imersão em solução de ensaio são apresentados a
seguir.
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Diagramas de Nyquist e Bode referentes aos dados experimentais de impedância
e dados ajustados, A) 1dia, B) 2 dias e C) 3dias.
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TRATAMENTO - OS

CEE

Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
CPE2-T
CPE2-P
R2
CPE3-T
CPE3-P
R3

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Fixed(X)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)

Value
10,02
3,4914E-06
0,79287
2941
1,8168E-06
0,96558
5205
3,2654E-06
0,84735
5,4088E06

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:

0,00043421
0,055145

Error
0,16532
9,0872E-08
0,0025753
109,29
1,0711E-07
N/A
652,01
1,7316E-07
0,0043891
2,2496E05

Error %
1,6499
2,6027
0,32481
3,7161
5,8955
N/A
12,527
5,3029
0,51798
4,1591

Error
0,086487
5,0228E-08
0,0017437
89,973
9,1712E-08
N/A
632,31
1,2406E-07
0,0034987
2,5532E05

Error %
0,85377
1,7909
0,21482
2,71
4,0884
N/A
8,5795
4,2286
0,40305
3,7997

(1 dia)
Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
CPE2-T
CPE2-P
R2
CPE3-T
CPE3-P
R3

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Fixed(X)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)

Value
10,09
3,0734E-06
0,80585
2815
2,0735E-06
0,92566
5532
3,1373E-06
0,86065
6,2048E06

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:

0,00030951
0,041165

Error
0,088054
6,1239E-08
0,0019186
86,822
9,7988E-08
N/A
492,46
1,3997E-07
0,0033757
2,2975E05

Error %
0,87269
1,9925
0,23808
3,0843
4,7257
N/A
8,902
4,4615
0,39223
3,7028

Element
Rs
CPE1-T
CPE1-P
R1
CPE2-T
CPE2-P
R2
CPE3-T
CPE3-P
R3

Freedom
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Fixed(X)
Free(+)
Free(+)
Free(+)
Free(+)

Chi-Squared:
Weighted Sum of Squares:

(2 dias)

Value
10,13
2,8046E-06
0,81169
3320
2,2432E-06
0,92006
7370
2,9338E-06
0,86806
6,7195E06
0,0003111
0,041376

(3 dias)

Valores dos dados ajustados usando o CEE e os respectivos erros associados a
cada elemento passivo presente no circuito.

Valores dos parâmetros elétricos e respectivos erros resultantes do ajuste
do CEE aos diagramas experimentais de impedância obtidos para o alumínio
AA1050 com tratamento OS em função do tempo de imersão na solução de
ensaio.
Os diagramas de impedância experimentais e ajustados com o CEE, Figura
38(B), obtidos para o alumínio AA1050 com tratamento OS após A) 1dia, B) 2 dias
e C) 3 dias de imersão em solução de ensaio são apresentados a seguir.
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A)

B)

C)
Diagramas de Nyquist e Bode referentes aos dados experimentais de impedância
e dados ajustados, para alumínio AA1050 com tratamento OS, após A) 1dia, B) 2
dias e C) 3 dias de imersão em solução de ensaio 0,5 Mol L -1, pH = 4,0.

