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ESTUDO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO AÇO AISI 444 PARA 

APLICAÇÃO COMO BIOMATERIAL  

 
Rogério Albuquerque Marques 

 
RESUMO 

 
Os aços inoxidáveis ferríticos são naturalmente ferromagnéticos, o que 

impossibilita sua utilização em próteses ortopédicas. Apesar disso, em algumas 

aplicações específicas, faz-se necessário o uso de um biomaterial ferromagnético, 

como nas próteses odontológicas e faciais com conectores magnéticos.  Este 

trabalho estudou a resistência à corrosão e citotoxicidade do aço inoxidável 

ferrítico AISI 444, como um material nacional para a fabricação de componentes 

protéticos para fixação magnética. O aço 444 possui baixo teor de níquel, teores 

extrabaixos de intersticiais (C e N) e é estabilizado com Ti e Nb. Foram utilizados, 

como comparação, o aço inoxidável austenítico ISO 5832-1 (ASTM F-139), por 

ser o biomaterial metálico mais utilizado na fabricação de próteses ortopédicas, e 

uma base ferromagnética do sistema de fixação de próteses (Neo Magnet), feita 

em aço inoxidável ferrítico (NeoM). A análise de citotoxicidade in vitro, foi 

realizada pelo método de incorporação do corante vermelho neutro, e esta 

revelou que o aço inoxidável 444 não apresenta citotoxicidade. O comportamento 

frente à corrosão foi estudado por meio de curvas de polarização anódica 

potenciodinâmicas e por espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), em 

solução salina tamponada  de fosfato (PBS) a 37 ºC. As propriedades eletrônicas 

do filme passivo foram avaliadas pela técnica de Mott-Schottky. Todos os 

materiais se mostraram passivos no meio de ensaio. A resistência à corrosão por 

pite do aço 444 foi equivalente à do aço ISO 5832-1 e superior à do aço NeoM. O 

filme óxido no aço 444 possui menor concentração de dopantes que o do aço 

NeoM, indicando que o primeiro apresenta maior resistência à transferência de 

carga através dele. O aço NeoM, cuja fabricação deveria se adequar à norma 

SUS444, apresentou composição química fora da esperada. Os baixos teores de 

cromo e de molibdênio são as prováveis causas da baixa resistência à corrosão 

do NeoM, indicada pelos ensaios eletroquímicos. Os resultados sugerem o aço 

inoxidável AIS 444 como um material alternativo para substituir a ligas importadas 

usadas nos conectores magnéticos para próteses. 



 

 

STUDY ON THE CORROSION RESISTANCE OF AISI 444 STAINLESS STEEL 

FOR APPLICATION AS A BIOMATERIAL 

 
Rogério Albuquerque Marques 

 

ABSTRACT 

Ferritic stainless steels are ferromagnetic materials. This property does not allow 

their use in orthopedic prosthesis. Nevertheless, in some specific applications, this 

characteristic is very useful, such as, for fixing dental and facial prostheses by 

using magnetic attachments. In this study, the corrosion resistance and 

cytotoxicity of the AISI 444 ferritic stainless steel, with low nickel content, extra-low 

interstitial levels (C and N) and Ti and Nb stabilizers, were investigated for 

magnetic dental attachments application. The ISO 5832-1 (ASTM F-139) 

austenitic stainless steel and a commercial universal keeper for dental attachment 

(Neo-magnet System) were evaluated for comparison reasons. The first stainless 

steel is the most used metallic material for prostheses, and the second one, is a 

ferromagnetic keeper for dental prostheses (NeoM). In vitro cytotoxicity analysis 

was performed by the red neutral incorporation method. The results showed that 

the AISI 444 stainless steel is non cytotoxic. The corrosion resistance was studied 

by anodic polarization methods and electrochemical impedance spectroscopy 

(EIS), in a saline phosphate buffered solution (PBS) at 37 °C. The electronic 

properties of the passive film formed on AISI 444 SS were evaluated by the Mott-

Schottky approach. All tested materials showed passivity in the PBS medium and 

the passive oxide film presented a duplex nature. The highest susceptibility to 

pitting corrosion was associated to the NeoM SS. This steel was also associated 

to the highest dopant concentration. The comparatively low levels of chromium 

(nearly 12.5%) and molybdenum (0.3%) of NeoM relatively to the other studied 

stainless steels are the probable cause of its lower corrosion resistance. The 

NeoM chemical composition does not match that of the SUS444 standards. The 

AISI 444 SS pitting resistance was equivalent to the ISO 5832-1 pointing out that it 

is a potential candidate for replacement of commercial ferromagnetic alloys used 

in dental prosthesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há uma diversidade de ligas metálicas sendo amplamente utilizadas 

nas áreas médica e odontológica devido às suas propriedades físico-químicas. A 

interação destas ligas com o corpo humano pode exigir destes materiais um bom 

desempenho mecânico quanto ao desgaste, resistência à corrosão em fluidos 

corporais, ausência de resposta imunológica, capacidade de osseointegração e 

ausência de ferromagnetismo, entre outros.  

Os materiais com aplicações em áreas médicas, que formam uma 

interface com os sistemas biológicos, como meio a tratar, crescer ou substituir, 

tecidos, órgãos ou funções corporais, são definidos como biomateriais (ORÉFICE 

et al. 2006, WILLIAMS, 1980 e 1987, HIROMOTO et al., 2002).  

Os aços inoxidáveis são atualmente o grupo de biomateriais metálicos 

mais amplamente utilizados, correspondendo a mais de 50% do mercado total 

destes, sendo seguidos pelas ligas de titânio e de cobalto (World Biomedical 

Metal Market, 2010). Nesta categoria, destaca-se o aço inoxidável austenítico ISO 

5832-1 (ASTM F139) como o material mais utilizado na fabricação de próteses 

ortopédicas. Um dos requisitos desta norma é a ausência de ferromagnetismo, 

que poderia causar deslocamento da prótese, no caso do paciente ser submetido 

a exame de ressonância magnética. 

Os aços ferríticos são naturalmente ferromagnéticos, apesar disso, em 

algumas aplicações específicas, pode-se propor a sua utilização como um 

biomaterial. Pode-se citar, como exemplo, as próteses odontológicas e faciais 

com conectores magnéticos e a fabricação de máquinas de diálise (1802 

Datasheet , Sandvik).  

Alguns graus de aços ferríticos têm mostrado resistência à corrosão 

equivalente ou superior a do aço inoxidável austenítico 316L e outras ligas 

austeníticas (ASSAMI e HASHIMOTO, 2003; CHIBA et al., 2000; DOWLING et al., 

1999; OH et al., 2004; SUN et al., 1997). Recentemente, MALHEIRO et al. (2011) 

estudaram o aço ferrítico 444. Propuseram sua aplicação em um novo tipo de 

prótese ortopédica estimulada por campo magnético, cujas micro tensões, 

provocadas pelo mesmo, promoveriam o crescimento ósseo. A composição 

química dos aços ferríticos, normalmente contém pouco ou nenhum níquel. O 

qual representa uma grande vantagem na redução do potencial alergênico e do 
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custo de produção. Por outro lado, a propriedade magnética destes materiais faz 

com que tenham seu uso restrito, uma vez que há relutância em usar materiais 

ferromagnéticos como implantes permanentes. Dispositivos ferromagnéticos 

conectados aos tecidos moles (clipes para oclusão de aneurisma cerebral, 

“shunts”) e aparelhos eletrônicos implantados (marca-passo) são contra indicados 

para o exame de ressonância, devido ao risco de se deslocarem ou induzirem 

corrente elétrica. (ELSTER E BURDETTE, 2001). 

Os aços ferríticos vêm sendo empregados, na odontologia, para 

estabilizar próteses dentais (Figura 1) e faciais removíveis (Figura 2), bem como 

para fabricação de bráquetes ortodônticos. O sistema de conexão magnética para 

próteses consiste em uma unidade de retenção composta por duas partes que se 

unem devido ao campo de atração. Como mostrado na Figura 1, este tipo de 

conexão é composta por um imã permanente de terras raras (A), fixado na 

prótese, e um conector protético (B), aparafusado ao implante (C) e fabricado em 

liga ferromagnética. Diversos tipos de aços ferríticos, como o SUS 444, SUS 

XM27 e SUS 447J1, foram testados com sucesso para confecção de conectores 

protéticos magnéticos (B) (TAKADA et al., 2005, NAKAMURA et al., 2008). 

 

 

Figura 1 – Sistema magnético sobre implante. A) Imã; B) Conector protético; C) 
Implante. Fonte: Dyna Magnet Manual 
 

A 

B 
C 
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Figura 2 – Prótese auricular sobre implantes com retenção magnética. Fonte: 
THOMAS, 1995 

 

Além dos conectores magnéticos, também são utilizados na 

Odontologia conectores por retenção mecânica, baseados no princípio de fixação 

por atrito ou pressão entre os componentes. Na comparação com os sistemas de 

próteses por retenção mecânica, a retenção magnética apresenta vantagens e 

desvantagens. Como vantagens podem ser citadas: 

 Redução das forças laterais ou não axiais. Estas forças são prejudiciais ao 

tecido ósseo por induzir o processo de reabsorção. A superfície plana 

entre o imã e o conector protético, permite rotação durante a função, 

resultando em um melhor prognóstico (SAYGILI e SAHMALI, 1998). 

 O posicionamento do imã, em próteses com múltiplos implantes, é 

facilitado pela ausência da necessidade de um eixo de inserção paralelo 

entre os componentes fixados na boca. (WALMSLEY, 2002). 

 Maior facilidade de colocação e higienização, principalmente, em 

pacientes com algum tipo de distúrbio neuro-motor (Parkinsonianos, por 

exemplo). 

O custo, relativamente alto para os padrões nacionais, e a baixa 

resistência à corrosão dos imãs de NdFeB são citados como as principais 

desvantagens (KITSUGI et al., 1992). 

Trabalhos publicados por ASSAMI E HASHIMOTO (2003) e por 

DOWLING et al. (1999) indicaram boa resistência à corrosão do aço 444. Outros 

autores como CIAPETTI et al. (2005), FLORES et al. (2004), HERTING et al. 

(2007) e JANSEN et al. (1992), estudaram a biocompatibilidade de aços 
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ferríticos, sugerindo uma boa resposta tecidual sem evidência de inflamação ou 

reações citotóxicas. 

O aço ferrítico grau AISI 444, de baixo teor de níquel, extra baixos 

intersticiais (C e N) e adicionado de elementos formadores de carbetos (Ti e Nb), 

sugere ser uma opção viável para emprego, como biomaterial, na fabricação de 

conectores protéticos ferromagnéticos. Porém, são necessários mais estudos 

quanto à sua biocompatibilidade, resistência à corrosão em meios fisiológicos 

simulados e força de retenção magnética.  
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2. OBJETIVOS 

 

Estudar o comportamento do aço inoxidável ferrítico AISI 444 frente à 

citotoxicidade in vitro, força de retenção magnética e resistência à corrosão por 

meios de ensaios eletroquímicos, visando avaliar suas potencialidades para 

aplicação como biomaterial. 

Desenvolver um sistema para avaliar eletroquimicamente  a corrosão 

em condição de fresta, para meios fisiológicos simulados. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1 Sistema de fixação magnética para próteses  

FEDERICK, em 1976, foi um dos primeiros autores a propor a fixação 

de próteses por magnetismo. Ele descreveu a confecção de uma prótese com 

conexão magnética para um paciente operado de um carcinoma infiltrado em 

maxila, que havia perdido parte do palato e da órbita direita. A prótese foi 

confeccionada em duas partes, sendo uma colocada pela boca e a outra pela 

órbita.  A união entre elas ocorria devido à atração entre os imãs posicionados em 

cada segmento da prótese. 

GILLINGS, em 1983, descreveu os procedimentos clínicos e 

laboratoriais para o uso de ímãs permanentes para retenção de próteses 

odontológicas. Os resultados obtidos, durante quatro anos, mostraram que as 

próteses magnéticas podem ser uma alternativa econômica à extração dental. 

HIGHTON et al. (1988)  realizaram testes in vitro para avaliar as 

características de retenção de uma prótese magnética sobre implantes. Como 

vantagem, sobre os sistemas convencionais, observaram que, mesmo após 44 

mil ciclos de retirada e recolocação da prótese, os ímãs não perdiam força 

retentiva, diferentemente dos sistemas baseados na retenção por atrito. 

Concluíram que os imãs forneceram retenção suficiente à prótese sem, contudo, 

sobrecarregar os implantes ou o rebordo ósseo.  

Além das próteses intrabucais, os sistemas magnéticos também são 

utilizados em próteses faciais instaladas sobre implantes craniofaciais. THOMAS 

(1995) relatou a utilização de próteses auriculares com conexões magnéticas 

sobre implantes faciais. As principais vantagens observadas sobre o sistema 

convencional de conexão barra-clipe foram: fácil higienização devido ao melhor 

acesso aos implantes; fácil colocação da prótese pelo paciente; e redução do 

stress sobre os implantes e tecido ósseo devido à dissipação das forças laterais. 

CHUNG et al. (2003) descreveram a confecção de uma prótese auricular sobre 

implantes craniofaciais, utilizando uma subestrutura fundida, na qual foram 

instalados conectores magnéticos. Concluíram que esta técnica simplifica os 

procedimentos clínicos e laboratoriais, além de reduzir o custo da prótese. 

FREDERICK et al. (2004) relataram um caso clínico de um paciente 

portador do mal de Parkinson, utilizando uma prótese total mandibular com 
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retenção magnética. Concluíram que, quando o controle muscular do paciente é 

desfavoravelmente afetado por uma doença neurológica, aconselha-se este tipo 

de prótese pela facilidade de colocação e higienização. 

 

3.2 Citotoxicidade in vitro 

A biocompatibilidade é um dos fatores mais importantes na escolha de 

um novo biomaterial. Ela busca descrever as repostas do organismo e 

consequentes reações adversas causadas pela presença do material em questão 

(WILLIAMS, 1980, ORÉFICE et al, 2006). 

Segundo o Órgão Internacional de Padronização (International 

Standard Organization - ISO), norma ISO10993 parte 1, o ensaio de citotoxicidade 

in vitro é considerado o primeiro método para avaliação da biocompatibilidade, 

pois possibilita distinguir entre materiais tóxicos e não tóxicos de forma 

relativamente rápida e de baixo custo. Após comprovada a não citotoxicidade, o 

material poderá ser submetido a ensaios em animais de laboratório. A resposta 

tóxica de um material é, normalmente, ocasionada pela liberação de um elemento 

ou composto químico, em quantidades suficientes para matar as células devido à 

inibição das vias metabólicas, alterações na permeabilidade da membrana celular, 

inibição enzimática, entre outras. 

ROGERO et al (2003) padronizaram uma metodologia para ensaios de 

citotoxicidade in vitro baseada na ISO 10993-5 (1992). Por esta metodologia, 

extratos dos metais estudados são colocados em contato com uma cultura celular 

de mamíferos com linhagem pré-estabelecida. Após um período de incubação, é 

adicionado o corante supravital vermelho neutro, que será incorporado pelas 

células viáveis. O corante vermelho neutro é solúvel em água e atravessa a 

membrana celular, ficando armazenado nos lisossomos, dentro da célula. A 

presença de possíveis substâncias tóxicas, nos extratos obtidos dos metais, pode 

provocar danos às membranas celulares, ocasionando redução na captura do 

corante. Isto permite distinguir as células vivas (viáveis), as danificadas e as 

mortas. A fim de que não seja necessária a contagem individual das células, 

utiliza-se um espectrofotômetro para medir a densidade óptica e relacionar com a 

quantidade de corante incorporado pela população de células. Os valores obtidos 

são utilizados para calcular a média de viabilidade celular e comparar com o 

grupo de controle positivo, determinando o índice de citotoxicidade IC50%. Este 
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índice representa a concentração do extrato que provoca dano ou morte celular 

em 50% da população de células no ensaio. As curvas de viabilidade dos extratos 

estudados devem estar acima do IC50% para serem considerados não citotóxicos. 

Estudos de biocompatibilidade de aços ferríticos sugerem uma boa 

resposta tecidual, sem evidência de reações inflamatórias ou citotóxicas.   

CIAPETTI  et al.(2005) estudaram os efeitos biológicos causados por 

partículas de uma nova liga ferrítica (FeCrAl) nas células osteoblásticas e 

macrófagos. Os resultados foram comparados com a resposta celular para a liga 

de Ti6Al4V. A viabilidade e proliferação dos osteoblastos e macrófagos não foram 

significativamente afetadas pela presença destas partículas. Foi confirmada a 

liberação de íons de cromo e alumínio no meio, porém não foi encontrada uma 

correlação direta com o comportamento celular. Concluíram que esta nova liga 

não apresentou citotoxicidade in vitro e, devido às suas características químicas e 

mecânicas, deve ser considerada para aplicação em implantes. Contudo, os 

estudos devem ser continuados. 

ROGERO et al. (2006) realizaram ensaios, nos quais diferentes 

materiais ficaram imersos em meio de cultura de Eagle a 37 ºC (MEM) durante 10 

dias. Após este período, foram obtidos os extratos dos produtos de corrosão das 

diferentes ligas metálicas, dentre elas o aço 444. Os resultados do ensaio de 

citotoxicidade in vitro, pelo método de incorporação do vermelho neutro, 

revelaram ausência de lesão celular associada ao aço 444. 

HERTING et al. (2007) estudaram a taxa de liberação de íons para sete 

tipos de aços inoxidáveis expostos a dois fluidos corporais sintéticos. Foram 

investigados dois aços ferríticos (409 e 430), um dúplex (2205) e quatro 

austeníticos (201, 304, 310 e 316L). Concluíram que, para todos os materiais 

testados, a taxa de liberação dos elementos constituintes de liga foi <5 μg 

cm
−2

/semana, considerado um valor baixo. 

GRANCHI et al. (1998) avaliaram os efeitos dos íons metálicos, 

decorrentes da corrosão de implantes, em uma cultura de células sanguíneas 

mononucleadas. Foram empregados extratos de cromo, níquel e cobalto, por 

serem os elementos químicos mais comuns nas ligas metálicas utilizadas para a 

fabricação de implantes ortopédicos. Além disso, os produtos de corrosão destes 

elementos estão, geralmente, associados às reações teciduais inflamatórias. 

Concluíram que os extratos de cromo, níquel e cobalto induzem citotoxicidade. 
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Esta ocorrência depende da concentração e tipo do íon metálico, assim como do 

tempo de contato com as células mononucleadas. Grandes quantidades de níquel 

e cobalto causam necrose celular. As liberações de cromo e de quantidades 

limitadas de níquel e cobalto ocasionam, principalmente, apoptose celular, 

fenômeno menos sério do ponto de vista biológico, porque permite a adaptação 

dos tecidos ao implante. 

 

3.3 Aços inoxidáveis 

Os aços inoxidáveis são ligas ferrosas que apresentam um teor mínimo 

de cromo de 11% em sua constituição, sendo também comumente adicionado o 

níquel (SEDRIKS, 1996). Além dos elementos principais (Fe, Cr e Ni), os aços 

inoxidáveis podem possuir outros, tais como o carbono (C), o silício (Si), o 

manganês (Mn), o molibdênio (Mo), o nitrogênio (N), entre outros. Estas 

substâncias são resultantes do processo de produção do aço ou adicionadas, 

propositalmente, para modificar algumas propriedades mecânicas. Entre os 

elementos indesejáveis em grandes quantidades, podem ser citados o oxigênio 

(O), o fósforo (P) e o enxofre (S) (ASM, 1990; PICKERING, 1976). O elemento de 

liga Cr é o e o principal responsável pela resistência à corrosão destes aços. 

Segundo a série eletroquímica, o cromo é menos resistente à oxidação do que o 

ferro e, quando em contato com o meio oxidante, uma camada superficial de 

óxido de cromo, altamente estável e resistente a muitos meios corrosivos, é 

rapidamente formada (MODENESI, 2001).  

A utilização de aços inoxidáveis para a fabricação de implantes 

ortopédicos vem sendo feita há muitas décadas (MEARS, 1999, RONDELLI et al. 

2005). Nesta categoria, destaca-se o aço inoxidável austenítico ISO 5832-1 

(ASTM F139), material de escolha na fabricação dos implantes ortopédicos da 

rede hospitalar pública, devido às suas propriedades mecânicas, 

biocompatibilidade e, principalmente, o custo relativamente baixo em comparação 

aos demais materiais de uso como biomateriais.  

Os aços inoxidáveis austeníticos especiais apresentam na sua 

composição um teor mínimo de 17 % de cromo e altos teores de elementos de 

liga, como níquel e molibdênio. Pequenas adições de manganês e nitrogênio 

substituem parcialmente o níquel, agindo como estabilizadores da estrutura 

austenítica. O principal elemento responsável pela resistência à corrosão por pite 
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é o cromo. Entretanto, o molibdênio também aumenta a resistência à corrosão 

deste tipo de ataque localizado. Os aços inoxidáveis austeníticos apresentam 

estrutura cúbica de face centrada (cfc) em baixas temperaturas. Esta estrutura 

confere propriedades mecânicas adequadas ao material para aplicação em 

próteses ortopédicas, elevada resistência à corrosão e ausência de fases 

ferromagnéticas (VILLAMIL et al., 2002). 

A ausência de fase ferromagnética é uma exigência para que os 

pacientes portadores de implantes metálicos possam ser submetidos a exame por 

ressonância magnética (IRM).  

IIMURO (1994) estudou os artefatos (distorções) de imagem em 

exames por IRM, provocados por conectores ferromagnéticos fixados aos 

implantes dentários. Concluiu que o uso destes conectores provoca uma 

alteração de imagem severa, porém localizado. Desde que a área a ser 

observada não esteja muito próxima ao conector, as distorções nas imagens não 

impossibilitam a utilização da IRM como ferramenta de diagnóstico. 

DEVGE et al. (1997) estudaram casos clínicos de pacientes portadores 

de implantes dentais submetidos a exame de IRM. Os implantes produziram 

artefatos de imagem que não prejudicaram os resultados do exame. Entretanto, 

os conectores magnéticos fixados aos implantes provocaram uma grande 

distorção das imagens. Concluíram que os conectores magnéticos devem ser 

removidos para uma melhor visualização de áreas próximas aos implantes. 

Conforme observado por IIMURO (1994) e DEVGE et al. (1997), o 

elevado campo magnético produzido pelo equipamento de IRM, torna inviável a 

utilização de materiais ferromagnéticos em qualquer tipo de implante ortopédico 

(NEW et al, 1983, WOODS, 2002). Contudo, em próteses odontológicas 

removíveis com conexão magnética não haveria grandes complicações, devido ao 

seu tamanho reduzido e possibilidade de remoção prévia. Nestes casos, os 

materiais mais utilizados são os aços inoxidáveis ferríticos, devido ao 

ferromagnetismo, propriedade inerente à estrutura cristalina ferrítica. 

A liga ISO-5832-1 é um aço inoxidável austenítico, não magnético, à 

base de cromo-níquel-molibdênio e com teor extra baixo de carbono. Atualmente, 

este é o biomaterial metálico mais utilizado na fabricação de próteses ortopédicas 

e dispositivos médicos (ANTUNES, 2006). O elevado emprego deste material 

deve-se à combinação de propriedades mecânicas, resistência à corrosão, 
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biocompatibilidade e custo relativamente baixo, quando comparado com outros 

biomateriais metálicos. Dentre as aplicações, incluem-se a fabricação de juntas 

artificiais, placas para fixação de fraturas ósseas, stents, entre outras. (SUMITA et 

al., 2000). 

Os aços inoxidáveis ferríticos são ligas à base de ferro contendo entre 

11 e 30% de cromo e em algumas formulações são adicionados de molibdênio. A 

presença do Mo não só aumenta o potencial de pite, como diminui a densidade de 

corrente crítica e o primeiro potencial de passivação, o que facilita a formação do 

filme passivo. (SEDRIKS, 1996). Adições de nióbio e titânio previnem a 

precipitação de carbonetos de cromo, o que aumenta a resistência à corrosão 

(FOLKHARD, 1988). 

A família dos aços inoxidáveis férricos (série 400) é apresentada na 

Figura 3.  

 

Figura 3 - Família dos aços inoxidáveis ferríticos – série 400. (ASTM 
A240/A240M, 2003) (SEDRIKS, 1996) Fonte: BOTTON, 2008.  
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O aço 444 representa a terceira geração de aços inoxidáveis ferríticos 

produzidos a partir da década de 70. A fabricação deste tipo de aço usufruiu de 

técnicas mais eficientes de descarbonetação, possibilitando a produção de um 

aço com teores de carbono e nitrogênio da ordem de 0,02% ou até mais baixos. 

Estes aços são estabilizados com titânio ou nióbio e adicionados de molibdênio. O 

nióbio e titânio funcionam como estabilizadores da ferrita e são fortes formadores 

de carbonetos e nitretos (ROSSEL, 1999).  

 

3.4 Corrosão de aços inoxidáveis e técnicas eletroquímicas 

O processo de corrosão é definido como a deterioração de um material 

por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, associada ou não a 

esforços mecânicos (GENTIL, 1996). Para os aços inoxidáveis, em alguns meios, 

os compostos resultantes deste processo formam uma película de proteção 

conhecida como camada passiva. Segundo diversos autores (CASTLE e 

CLAYTON, 1977, GINESAN e SMITH, 1988, HAKIKI et al, 1995, DA CUNHA 

BELO et al., 1998, HAKIKI e DA CUNHA BELO, 1998, BOJINOV et al., 1999, 

MARTINI e MULLER, 2000, MONTEMOR et al., 2000), o filme passivo é formado 

por óxidos de caráter dúplex, composto principalmente de óxidos/hidróxidos de 

ferro e óxido de cromo. Segundo MILOSEV (2002), a camada interna do filme, 

próxima da interface metal/filme, contém principalmente óxido de cromo, 

enquanto a camada mais externa, próxima da interface filme/meio, possui maior 

concentração de óxidos/hidróxidos de ferro. Dependendo da liga metálica, 

também estarão presentes outros óxidos, como o de níquel e de molibdênio, 

porém em menor quantidade. 

SCHULTZE e LOHRENGEL (2000) publicaram uma revisão sobre a 

estabilidade, reatividade e quebra de filmes passivos. Um dos pontos salientados 

no trabalho é a influência dos íons cloreto na corrosão por pite, que pode ser 

explicada por dois mecanismos. No primeiro, a difusão de cloreto no óxido 

provoca instabilidade do mesmo, causando dissolução ativa. Já o segundo 

mecanismo, a adsorção de íons cloreto provoca tensões internas no filme, 

ocasionando sua quebra. Em ambas as situações, após a quebra do filme 

passivo, os íons cloreto adsorvem no metal, acelerando a dissolução ativa. 

Segundo SATO (1990), a quebra do filme passivo pode ocorrer na 

presença de ânions, particularmente os halogenetos. Três diferentes mecanismos 
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de quebra do filme passivo são propostos: mecânico, eletrônico e iônico. O 

processo mecânico ocorre devido à introdução de microtrincas ocasionadas pelas 

tensões internas durante o crescimento do filme. A quebra do filme passivo pelo 

mecanismo eletrônico é provocada pela corrente eletrônica produzida, 

presumivelmente, somente em filmes espessos. Durante o processo de oxidação 

anódica, os ânions do eletrólito penetram no óxido agindo como doadores de 

impurezas, ocasionando um aumento nos níveis de energia dos elétrons do óxido. 

Em filmes espessos, estes elétrons ganham energia suficiente para serem 

acelerados, provocando uma avalanche eletrônica que resulta na destruição 

localizada do óxido superficial. O processo iônico ocorre em função da 

competição, na interface óxido/eletrólito, por adsorção entre íons hidroxila e 

ânions agressivos como o cloreto (Cl-). Os íons Cl- adsorvem no filme, causando 

sua dissolução ou produzindo lacunas de íons metálicos, que migram para formar 

uma lacuna condensada na interface metal/óxido. Esta lacuna pode induzir 

tensões mecânicas suficientes para a formação de microtrincas, as quais acabam 

ocasionando a quebra do filme passivo. Por fim, ocorre a exposição de uma 

pequena área do substrato metálico ao eletrólito, preferencialmente, em regiões 

de defeitos superficiais, tais como inclusões não metálicas. 

OKUNO et al, (2002) estudaram a resistência à corrosão dos aços 

ferríticos (SUS 444 e SUS 447J1) utilizados em sistemas de conexões 

magnéticas através de curvas de polarização potenciodinâmica e monitoração do 

potencial de circuito aberto, em solução de 0,9% de NaCl a 37 ºC. Como material 

de controle foi selecionado o aço cirúrgico 316L. Os resultados obtidos mostraram 

que os aços inoxidáveis estudados apresentaram resistência à corrosão por pite 

mais elevada que o aço SUS316L, sendo que o aço SUS447J1 foi superior ao 

SUS444. 

Segundo TAKADA et al. (2007), os conectores dentais ferromagnéticos 

são usualmente fabricados em aços ferríticos e austeníticos como o SUS444, 

SUSXM27, SUS447J1 e SUS316L (Tabela 1). Neste estudo, o comportamento 

frente à corrosão foi examinado com foco nas propriedades eletroquímicas, em 

meios contendo 0,9% NaCl e 1% de ácido lático, após 24 horas de imersão a 37 

ºC. As curvas de polarização, anódicas e catódicas, mostraram que os potenciais 

de corrosão de todos os aços mantiveram-se dentro da região passiva. O 

potencial de pite do aço SUS444 (+500 mVEcs) foi ligeiramente superior ao do 
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SUS316L (+400 mVEcs), enquanto os aços SUSXM27 e SUS447J1 apresentaram 

potencial de pite ao redor de +1200 mVEcs. Concluíram que os três aços 

inoxidáveis testados possuem resistência à corrosão superior ao SUS316L e, 

portanto, podem ser utilizados com segurança na fabricação de componentes 

para próteses magnéticas. 

 

Tabela 1 - Composição química dos aços utilizados (% em massa) por TAKADA 
et al. (2007).   

SUS Cr Fe Mo Ni 

444 19 >79 2,0 0,18 

447J1 30 >67 2,0 0,20 
XM27 26 >72 1,0 0,17 

 316L 16-18 >65 2,0 13,5 

 

KOIKE et al. (2007) estudaram o comportamento frente à corrosão dos 

aços SUS444, SUSXM27, SUS447J1 e SUS316L. Dentre os ensaios do estudo, 

curvas de polarização anódica potenciodinâmicas foram obtidas com taxa de 

varredura de 1 mV/s. O meio escolhido foi uma solução desaerada 0,9% de NaCl 

(pH 7,4) a 37 ºC. Os potenciais de quebra da camada passiva dos aços XM27 e 

447J1 foram significativamente maiores do que o do aço 316L. Concluíram que a 

resistência à corrosão dos aços ferromagnéticos XM27 e 447J1 é suficiente para 

permitir a aplicação destes materiais na cavidade bucal. 

 

3.4.1 Circuitos Elétricos Equivalentes (CEE) 

Os ajustes dos resultados experimentais de EIE, por circuitos elétricos 

equivalentes, são usados para simular o comportamento eletroquímico do 

material e permitir obter informações sobre suas características físicas. Os 

modelos de circuitos utilizam uma combinação de resistores, capacitores, 

elementos de fase constante (CPE) e de Warburg. O circuito proposto deve conter 

o menor número de componentes possíveis dentro de um erro aceitável. Seus 

elementos devem ter um significado físico claro quanto às propriedades do 

sistema que podem gerar esse tipo de resposta elétrica (BONORA et al., 1996)  

Para o modelamento com circuitos elétricos equivalentes, muitas 

vezes, é utilizado um elemento de fase constante (CPE), em substituição a um 

capacitor ideal, devido a não idealidade do sistema eletroquímico real. A 

impedância desse elemento (Z
CPE

) é dada pela seguinte relação:  
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C) Rsol CPE1

R1 CPE2

R2

Element Freedom Value Error Error %

Rsol Free(+) 43,4 N/A N/A

CPE1-T Free(±) 4,9876E-6 N/A N/A

CPE1-P Fixed(X) 0,91107 N/A N/A

R1 Free(±) 2,0864E5 N/A N/A

CPE2-T Free(±) 2,4081E-6 N/A N/A

CPE2-P Fixed(X) 0,786 N/A N/A

R2 Free(±) 9,634E6 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Meus documentos\Sergio\Ajuste\modelos-X\LTZN535A(1).mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

A) B) 

D) 

 
 

Equação 1                                        
  

Na Equação 1, Y
0 

e n são constantes do CPE e representam, 

respectivamente, as características superficiais das espécies eletroativas 

independentes e a distribuição não uniforme de corrente, devido à rugosidade e 

imperfeições superficiais (MATINI e MULLER, 2000), j = √-1 e ω é a frequência 

angular (ω=2πf, sendo f a frequência). Quando n = 1, Y
0 

= C, o CPE é 

representado por um capacitor ideal (C). Se n = 0, o CPE é um resistor puro (LUI 

et al., 2003). 

Na literatura, vários modelos são propostos para explicar as 

características físicas da camada superficial de aços inoxidáveis e, alguns destes, 

estão representados na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Circuitos elétricos equivalentes propostos para caracterizar a camada 
passiva dos aços inoxidáveis (AZUMI et al., 1986, BUNDY et al., 1993, 
MONTEMOR et al, 2000, LIU et al., 2003, ANTUNES, 2006, TERADA, 2008).  

 

O CEE (Figura 4A) é proposto para representar um filme passivo 

simples, no qual ocorre adsorção acompanhada por transferência de carga. É 

composto pela resistência da solução (Rsol) em série com a resistência (R1) e a 

capacitância (CPE1) do filme passivo, (GE et al., 2001 e WOLYNEC, 2003). A 

introdução de uma impedância de Warburg (W1), em série com a resistência de 

transferência de carga (R1) sugere a difusão de íons metálicos e lacunas de 

oxigênio no filme passivo (POLO, et al., 2002)(Figura 4B). O circuito da Figura 4C 

propõe um elemento R2-CPE2 em série com a resistência do primeiro elemento 

R1-CPE1. Pode ser utilizado para explicar processos corrosivos em materiais com 

Rsol CPE1

R1

CPE2

R2

Element Freedom Value Error Error %

Rsol Free(±) 47,03 N/A N/A

CPE1-T Free(±) 0,0017829 N/A N/A

CPE1-P Free(±) 0,23824 N/A N/A

R1 Free(±) 1,4584E9 N/A N/A

CPE2-T Free(±) 7,5938E-5 N/A N/A

CPE2-P Free(±) 0,84451 N/A N/A

R2 Free(±) 3,2728E6 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Meus documentos\Sergio\Ajuste\modelos - 316L\two layers 316L Ge2003d- H.mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

Rsol CPE1

R1

Element Freedom Value Error Error %

Rsol Free(±) 94,8 N/A N/A

CPE1-T Free(±) 9,1979E-5 N/A N/A

CPE1-P Fixed(X) 0,72086 N/A N/A

R1 Free(±) 3,6964E5 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Meus documentos\Sergio\Ajuste\modelos - 316L\two layers 316L Ge2003- H.mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

Rsol CPE1

R1 W1

Element Freedom Value Error Error %

Rsol Free(±) 97,25 N/A N/A

CPE1-T Free(±) 7,3968E-5 N/A N/A

CPE1-P Free(±) 0,76422 N/A N/A

R1 Fixed(X) 1,209E6 N/A N/A

W1-R Fixed(X) 0,0001 N/A N/A

W1-T Fixed(X) 1E-5 N/A N/A

W1-P Free(±) 0,5 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Meus documentos\Sergio\Ajuste\modelos - 316L\two layers Ge2003b- H.mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus
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uma camada porosa ou defeituosa sobre uma camada barreira ou compacta, 

como em recobrimentos com tintas e alguns filmes passivos sobre ligas de titânio 

(ASSIS, 2006). 

Na Figura 4D tem-se a resistência da solução (Rsol) em série com dois 

elementos R-CPE propostos para representar um sistema de camada dúplex. A 

constante R1-CPE1 está relacionada com os resultados de impedância em altas 

frequências. Já o componente R2-CPE2 em baixas frequências. Segundo HAKIKI 

et al.(1995), DA CUNHA BELO et al. (1998), HAKIKI e DA CUNHA BELO (1998) e 

MONTEMOR et al.(2000), R1 e CPE1 representam a resistência e a capacitância 

da camada externa do filme passivo, enquanto R2
 
e CPE2 correspondem à 

resistência e capacitância da camada interna do filme passivo.  

RONDELLI et al. (2005) estudaram o comportamento eletroquímico de 

um aço austenítico para aplicação ortopédica, isento de níquel, por meio da 

técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). Os ensaios foram 

realizados em 4 meios diferentes: solução salina tamponada de fosfato (PBS); 

meio mínimo essencial (MEM); MEM + 10% soro bovino fetal (FCS); MEM + 10% 

soro bovino fetal + linhagem de células fibroblásticas L929 (Cell). Os diagramas 

de ângulo de fase de Bode indicaram a presença de duas constantes de tempo e 

os resultados foram ajustados usando um circuito elétrico equivalente com duas 

combinações R-CPE em paralelo, compostas por um resistor (R) e um elemento 

de fase constante (CPE). O primeiro R1-CPE1 representa a camada interna 

compacta do filme passivo e o segundo R2-CPE2 a externa. Os valores do 

elemento R1 foram diretamente relacionados com a resistência à corrosão do 

material, aumentando com o tempo de imersão e influenciados pelo meio. A 

resistência do filme interno diminuiu na seguinte sequência, segundo o meio de 

ensaio: MEM>Cell>FCS>PBS. 

 

3.4.2 Propriedades eletrônicas do filme passivo - Técnica de Mott-Schottky 

A estrutura eletrônica dos filmes passivos, sobre os aços inoxidáveis, é 

descrita na literatura por um modelo dúplex, formada por uma camada externa 

rica em óxidos e hidróxidos de ferro e uma camada interna, rica em óxido de 

cromo. A camada externa apresenta comportamento de um semicondutor 

extrínseco tipo-n e a interna do tipo-p (HAKIKI et al., 1995, HAKIKI e DA CUNHA 
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BELO, 1998, MARTINI e MULLER, 2000, MONTEMOR et al., 2000, ANTUNES, 

2006, TERADA, 2008).  

A característica do filme de óxido passivo, como semicondutor, pode 

ser expressa pelo gráfico do inverso da capacitância ao quadrado (1/C2) versus 

potencial (E), também conhecido como gráfico de Mott-Schottky (Figura 5). Este 

gráfico é obtido pelo método de Mott-Schottky, que consiste em medidas de 

impedância em uma frequência predefinida para a determinação dos valores de 

capacitância. A inclinação da reta obtida caracteriza o comportamento de um 

semicondutor tipo-n ou tipo-p (HAKIKI et al., 1995, GE et al., 2003, SHAHRYARI e 

OMANOVIC, 2007). No ponto de intersecção entre as retas tem-se o potencial de 

banda plana (Ebp), correspondente ao potencial que não gera transferência de 

carga no interior do semicondutor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Diagrama esquemático dos gráficos obtidos pelo método de Mott-
Schottky. 

 

Em potenciais diferentes do Ebp os semicondutores podem entrar em 

estado de acumulação ou depleção. Quando estão em acumulação geram um 

contato ôhmico, o que permite a passagem de cargas elétricas praticamente sem 

resistência. Durante o estado de depleção produzem um contato retificador, ou 

seja, a resistência à passagem de corrente elétrica depende da polaridade da 

tensão aplicada. A resposta de capacitância do diagrama de Mott-Schottky é dada 

pelo semicondutor quando em estado de depleção.  

Em potenciais maiores que o Ebp os óxidos do filme passivo, que 

respondem como um semicondutor extrínseco tipo-p, estão em estado de 

acumulação. Por outro lado, os óxidos que respondem como semicondutor 

extrínseco tipo-n permanecem em depleção. Portanto, o gráfico de Mott-Schottky 

Semicondutor 

Tipo-n 

Semicondutor 

Tipo-p 

     E < Ebp                         Ebp                      Ebp < E             E(VECS)   
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descreverá o comportamento de um semicondutor extrínseco tipo-n. Em 

potenciais inferiores ao Ebp a situação se inverte e tem-se a resposta de 

capacitância para um semicondutor extrínseco tipo-p. 

Um semicondutor extrínseco tipo-p é caracterizado pelo excesso de 

cargas positivas, geradas por lacunas ou buracos eletrônicos e, portanto, são 

chamados de aceitadores de cargas. O semicondutor extrínseco tipo-n apresenta 

excesso de cargas negativas, causado por lacunas de íons metálicos, sendo 

denominado doador de carga. Tanto os aceitadores quanto os doadores de 

cargas são considerados dopantes (ANTUNES, 2006). A concentração de 

dopantes no filme passivo é inversamente proporcional à resistência à corrosão 

dos aços inoxidáveis (MONTEMOR et al., 2000, ANTUNES, 2006). 

O comportamento da interface do filme passivo com o eletrólito é 

descrito pela equação de Mott-Schottky (Equação 2), através da qual pode ser 

calculado o número de dopantes. 

 

 

Equação 2 
 

Nesta equação, C representa a capacitância da interface do filme 

passivo com o eletrólito, é a constante dielétrica do filme passivo,  o valor da 

permissividade do vácuo, e a carga elementar, Nq a concentração de dopantes, E 

o potencial aplicado, k a constante de Boltzmann, T a temperatura em graus 

Kelvin e Ebp o potencial de banda plana (MONTEMOR et al., 2000, GE et al., 

2003, ANTUNES, 2006, SHAHRYARI e OMANOVIC, 2007).  

As propriedades semicondutoras do filme passivo, crescido sobre três 

aços inoxidáveis, foram investigadas pela técnica de Mott-Schottky em diferentes 

frequências e soluções (DI PAOLA, 1989). Os três aços inoxidáveis apresentaram 

uma relação linear com inclinação positiva nos gráficos de Mott-Schottky, 

indicando comportamento de um semicondutor tipo-n. As medidas em diferentes 

valores de frequência mostraram que houve dispersão dos valores de 

capacitância. Esse comportamento pode ser atribuído a diversas causas como, 

por exemplo, a distribuição não uniforme de doadores no filme passivo ou a 
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natureza amorfa do mesmo. A concentração de dopantes encontrada na 

frequência de 1 kHz foi de 1020-1021 cm-3. 

SCHMUKI e BÖHNI (1992) correlacionaram as propriedades 

eletrônicas do filme passivo de aços inoxidáveis com a proteção à corrosão. 

Baseados na densidade de defeitos da banda semicondutora do filme de óxido 

observaram que os aços inoxidáveis, com maior resistência à corrosão por pite, 

exibiram a menor densidade de dopantes no filme passivo. Concluíram que existe 

uma relação inversa entre a densidade de dopantes e a estabilidade do filme 

passivo. 

HAKIKI et al. (1995) estudaram a estrutura eletrônica dos filmes 

passivos do aço inoxidável 304 e ligas de Fe-Cr, utilizando a técnica de Mott-

Schottky em solução tamponada de borato. A composição do filme foi obtida por 

espectroscopia de elétrons Auger (AES). Correlacionando os resultados de Mott-

Schottky e AES, concluíram que o filme passivo, formado sobre o aço 304 e ligas 

de Fe-Cr, é composto por duas camadas, uma interna rica em cromo e outra 

externa rica em ferro. A camada externa de óxidos e hidróxidos de ferro apresenta 

resposta de um semicondutor extrínseco tipo-n, enquanto a camada interna de 

óxido de cromo o comportamento de um semicondutor tipo-p.  

DA CUNHA BELO et al. (1998), estudaram as características 

semicondutoras de filmes formados sobre o aço inoxidável AISI 316L, após 

tratamento de passivação em ácido nítrico a 20% durante 20 minutos. Como 

eletrólito foi utilizado água do mar artificial. Para as medidas de capacitância, em 

diferentes períodos, empregou-se a técnica de Mott-Schottky que permite 

investigar as propriedades eletrônicas dos filmes superficiais. A composição 

química superficial foi analisada através de espectroscopia de fotoelétrons 

excitados por raios-X (XPS) e por elétrons Auger (AES). No artigo, os autores 

salientam que a composição dos filmes passivos, formados sobre os aços 

inoxidáveis, depende do meio ao qual estão expostos. Em soluções neutras e não 

agressivas, o filme apresenta duas camadas, uma interna rica em óxidos de 

cromo, e outra externa, essencialmente, formada por óxidos de ferro. Após 

passivação em ácido nítrico, a camada interna permanece composta 

principalmente por óxidos de cromo, porém, na camada externa, tem-se uma 

mistura de óxidos de cromo e ferro com uma pequena concentração de níquel. 

Durante a imersão em água do mar artificial, o filme passivo formado sobre o aço 
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316L tornou-se mais rico em hidróxidos de cromo. Esta evolução na composição 

química do filme foi consistente com o aumento no potencial de corrosão, que 

também pôde ser explicado pela redução do número de dopantes obtidos por 

Mott-Schottky. 

TAVEIRA et al. (2010) estudaram o efeito da incorporação de Mo e Nb 

nas propriedades eletrônicas do filme de óxido formado sobre o aço AISI 304L, 

utilizando a abordagem de Mott-Schottky. As amostras foram polarizadas 

anodicamente em potenciais de +750 e +1000 mVSHE, durante 1h a 95º C, em 

soluções de 0,25 mol L-1 Na2MoO4 (pH 1,8), de 0,25 mol L-1 NH4H2NbO(C2O4) 

3H2O (pH 1,1) e de H2SO4 (pH 1,8). O filme formado foi analisado por 

Espectroscopia de Elétrons Auger (AES) e Espectroscopia Fotoelétrica por Raio-X 

(XPS). Observaram que a anodização promoveu um enriquecimento de cromo na 

camada interna tipo-p. Na superfície do filme da camada externa tipo-n houve 

maior concentração de ferro e incorporação do oxalato de Nb ou Mo. Mesmo 

afirmando que a passivação melhorava as propriedades protetoras da camada 

passiva, verificaram que as densidades de dopantes dos filmes aumentaram em 

todos os tratamentos. Supõem que este resultado contraditório pode ter sido 

influenciado pela alteração na área ativa superficial. A melhora na resistência à 

corrosão por pite dos aços passivados é, possivelmente, devido ao aumento de 

espessura do filme e às alterações em sua composição.  

A passividade do aço 316L em solução de borato foi investigada por 

FENG et al. (2010) utilizando Mott-Schottky, Espectrometria de Absorção Atômica 

(AAS) e XPS. Os resultaram indicaram que na curva de polarização, dentro da 

região passiva, há potenciais onde ocorrem mudanças de inclinação (0VSCE, 

0,2VSCE, 0,4VSCE, 0,6VSCE, 0,85VSCE). O filme passivo formado nestes potenciais 

apresentou propriedades eletroquímicas e semicondutoras diferentes. Os 

resultados de AAS indicaram que houve um processo de dissolução e formação 

do filme passivo nestes potenciais. Entre 0VSCE e 0,2VSCE, o filme consiste 

principalmente por óxido de ferro, Cr(OH)3 e um pouco de  Fe2(MoO4)3. Na faixa 

de 0,2VSCE e 0,4VSCE, a camada passiva é uma mistura de óxido de ferro, NiO e 

Cr2O3. Para potenciais, entre 0,4VSCE e 0,6VSCE, tem-se a formação de Cr2O3. Foi 

demonstrado que as mudanças de inclinação, observadas nas curvas de 

polarização, estão relacionadas às alterações na composição do filme. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais  

Para este estudo foi selecionado o aço inoxidável ferrítico AISI 444 

(Arcelor Mittal Inox, Brasil). A resistência à corrosão deste material foi avaliada 

utilizando-se técnicas eletroquímicas e os resultados foram comparados com os 

do aço inoxidável austenítico ISO 5832-1 (Baumer S/A, Brasil) e com o aço 

ferrítico utilizado para a confecção do componente Neo Magnet (Attachments 

International Inc., Califórnia, EUA). Para o aço AISI 444 foi proposto um 

tratamento de solubilização a 1050 ºC, por 30 minutos, seguido por resfriamento 

por imersão em água. Foram adotadas as abreviações 444 para a liga AISI 444 

como recebido, 444S para o solubilizado, ISO para o aço ISO 5832-1 e NeoM 

para o componente de próteses odontológicas Neo Magnet.  

 

4.1.1 Aço Austenítico ISO 5832-1 

 
O ISO 5832-1 é comercializado pela Baumer S/A e produzido pela 

Villares Metals S/A, utilizando o processo de refusão por escória eletrocondutora 

(ESR) ou refusão a vácuo (VAR). Estes processos produzem uma liga com baixo 

nível de segregação, excelente microestrutura bruta de fusão, alta isotropia e teor 

muito reduzido de gases dissolvidos. O material foi fornecido em barras com 18 

mm de largura, 70 mm de comprimento e 2 mm de espessura. A composição 

química é mostrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Composição química (% em massa) do aço ISO 5832-1  

Cr Ni Mo Mn Si Nb Ti N S C Fe 

17,8 14,3 2,76 1,75 0,35 0,28 - 0,077 0,05 0,017 bal. 

 

A caracterização microestrutural desta liga mostrou que esta apresenta 

estrutura austenítica. A presença de estrutura cristalina exclusivamente 

austenítica torna o aço não ferromagnético, impossibilitando sua utilização para 

conectores protéticos magnéticos com aplicação odontológica. Devido à sua 

composição química e homogeneidade estrutural, este material apresenta alta 

resistência à corrosão em meios fisiológicos e, por isso, foi adotado como material 

de referência nos ensaios eletroquímicos.  
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4.1.2 Aço AISI 444 

O aço AISI 444 foi fabricado segundo a norma ASTM A250/A240M 06C 

e comercializado com o nome ACE P444A. O material foi fornecido em chapa 

com 1mm de espessura.  

Na Tabela 3 é apresentada a composição química do aço AISI 444, 

mostrando os principais elementos de liga e impurezas. 

 

Tabela 3 - Composição química (% em massa) do aço 444 

Cr Ni Mo Mn Si Nb Ti N S C Fe 

17,5 0,17 1,81 0,11 0,4 0,17 0,14 - 0,001 0,009 bal. 
 

Além do aço como recebido, foram preparadas amostras solubilizadas 

a 1050 ºC, por 30 minutos, (ABREU et al, 2006) com a finalidade de eliminar 

possíveis precipitados de carbeto de cromo. Uma vez que a história metalúrgica 

deste aço não é conhecida, a amostra tratada serve como referência para ser 

comparada ao material como recebido. 

  

4.1.3 Aço ferrítico Neo Magnet  

O sistema de conectores Neo Magnet, desenvolvido pela Attachments 

International Inc. (EUA) é composto por uma base ferromagnética e um imã 

permanente (Figura 6). O imã fica contido dentro de uma cápsula de aço 

inoxidável, selada hermeticamente, e fixada à base da prótese. A base 

ferromagnética é feita por usinagem de peça maciça de aço ferrítico. Esta deve 

ser adaptada a uma supraestrutura protética, sobre os implantes ou dentes e 

fixada dentro da boca do paciente. 

 

Figura 6 - Sistema de conectores Neo Magnet. Imã e base ferromagnética. 
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Com relação aos materiais empregados na fabricação destes 

componentes, poucas informações foram obtidas pelo fabricante. Sabe-se que 

utilizam um ímã permanente de NdFeB, revestido por uma cápsula metálica de 

proteção e uma base de aço inoxidável ferrítico.  Segundo levantamento feito por 

HOSOI et al.(2008), este aço seria classificado segundo a norma SUS444. A 

composição química da norma SUS44 é apresentada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Composição química (% em massa) para o aço ferrítico segundo a 

norma SUS444. 

 Cr Ni Mo Mn Si C S P Ti+Nb Fe 

SUS444 
17,5-
19,5 

≤1,0 
1,75-
2,50 

≤1,0 ≤1,0 ≤0,025 ≤0,030 ≤0,04 ≤0,8 
bal. 
 

 

A base ferromagnética do sistema Neo Magnet, por já ser utilizada em 

próteses odontológicas, foi empregada como material de referência neste 

trabalho.  

 

4.2 Caracterização dos materiais 

A caracterização dos aços foi obtida por microscopia óptica (MO), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise química semi-quantitativa de 

microrregiões por dispersão de energia (EDS). A técnica de microanálise por 

dispersão de energia (EDS) consiste na medida dos raios-X característicos, 

emitidos de uma região microscópica, após a amostra ser bombardeada por um 

feixe de elétrons. A interação do feixe eletrônico com a amostra, durante a MEV, 

produz diferentes sinais, incluindo raios-X. As linhas de raios-X característicos são 

específicas do número atômico e o seu comprimento de onda, ou sua energia, 

podem ser utilizados para identificar o elemento que está emitindo a radiação. No 

espectro de raios-X por EDS, os fótons, emitidos pela amostra, atingem um 

detector de estado sólido de Si(Li) ou Ge, sendo possível  quantificar e obter a 

sua energia (keV). 

 

4.3 Teste de citotoxicidade in vitro  

O ensaio de citotoxicidade foi efetuado conforme a norma ISO 10.993- 

parte 5 (ISO 10.993, 1992). O teste in vitro da biocompatibilidade foi avaliado pela 
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citotoxicidade provocada em células de tecido conectivo de camundongos (NCTC 

Clone 929 - American Type Culture Collection). As células foram cultivadas em 

meio mínimo essencial de Eagle (MEM), a 37 ºC, com adição de 10% de soro 

fetal bovino, 0,1 mM de aminoácidos não essenciais e 1 mM de piruvato de sódio 

(ROGERO et al., 2003). 

Amostras do aço inoxidável AISI444, com área de 5 cm², foram 

esterilizadas por autoclavagem a 120 ºC, por 20 minutos. Seguiu-se imersão em 

MEM, durante 10 dias, a 37 ºC, na proporção de 1 mL/cm2, obtendo-se um extrato 

de ensaio com 100% de concentração. Foi feita a diluição seriada desta solução 

para obtenção das concentrações de 50%, 25%, 12,5% e 6,25% da inicial. Cada 

concentração foi distribuída em quatro poços de 50 µL e cada poço recebeu 

250.000 células/mL da linhagem NCTC Clone 929, permanecendo incubado 

durante 24h sob atmosfera úmida de 5% de CO2. Após este período, foi 

adicionada uma solução de corante vermelho neutro a 0,1%. O corante, que é um 

identificador da viabilidade celular, foi incorporado pela população de células e 

essa incorporação foi diretamente proporcional ao número de células viáveis no 

meio de cultura. A quantificação do corante foi realizada após 3h em 

espectrofotômetro leitor de ELISA (marca Tecan - modelo Sunrise) no 

comprimento de onda de 540 nm. Extratos das amostras, que induzem a 

toxicidade celular, foram avaliados em várias concentrações. A concentração que 

produziu redução de 50% na absorção do corante foi adotada como índice de 

citotoxicidade (IC50%). Foram utilizadas como medida de comparação uma solução 

de fenol 0,02% (controle positivo) e uma placa de titânio (controle negativo). O 

controle negativo foi utilizado para demonstrar a resposta celular no ensaio e o 

positivo para comprovar uma resposta apropriada do sistema no teste. 

 

4.4 Força de retenção magnética 

No intuito de avaliar a força de atração magnética do aço 444, 

necessária na retenção em um sistema de conexão de prótese, foi empregado um 

aparato para medição, conforme esquematizado na Figura 7.  
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Figura 7 - Desenho esquemático do aparato para medição comparativa da força 
de retenção magnética. 
 

Utilizou-se uma balança digital (Quimis modelo BG 2000), sobre a qual 

colocou-se um suporte para fixação das amostras, sendo aquela em seguida 

zerada pelo recurso da tecla “tara”. Posicionou-se, sobre a balança, um 

mecanismo para tração contendo um imã de NdFeB, que foi ajustado até se obter 

contato com a amostra do aço. Desta forma, acionou-se o mecanismo de tração e 

monitorou-se o decréscimo de massa. Este decréscimo de massa representa o 

quanto a força de retenção magnética foi capaz de reduzir o peso da amostra 

mais suporte, antes de ocorrer a separação dos componentes. Foram obtidas 5 

leituras, sendo os valores normalizados pela área de contato (0,138 cm2) e 

expressos em gf/cm2. Como controle foi utilizado um conector ferromagnético 

comercial (Neo Magnet). 

 

4.5 Ensaios eletroquímicos 

Todos os ensaios eletroquímicos foram realizados em solução salina 

tamponada em pH 7 de fosfato (PBS), naturalmente aerada e a 37 °C. A 

composição química da solução PBS é mostrada na Tabela 5. 

 
Tabela 5 – Composição química (% em massa) da solução salina tamponada de 
fosfato (PAN et al., 2000). 

NaCl Na2HPO4 KH2PO4 

0,87 0,142 0,272 

 
 

Eletrodos de trabalho foram preparados com amostras dos materiais 

estudados. O aço NeoM, por possuir uma área de trabalho de 4 mm de diâmetro, 
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foi embutido em resina epóxi de cura a frio (Epofix), deixando-se uma das 

superfícies livre para exposição ao meio de ensaio. As amostras do aço 444 e 

ISO 5832-1 não necessitaram de embutimento. Foram posicionadas diretamente 

na célula eletroquímica, deixando uma área de 1 cm2 exposta ao meio, a qual foi 

delimitada por um o-ring de vedação. O aço ISO 5832-1 foi ensaiado com 

acabamento superficial conforme o recebido, equivalente ao utilizado nas 

próteses ortopédicas. A superfície dos demais eletrodos foi preparada por 

lixamento, com papel de carbeto de silício até a grana #2000 e, posteriormente, 

polida com pasta de diamante até 1 µm. Em seguida, foi realizada lavagem com 

acetona e água deionizada, em cuba ultrassônica e, posteriormente, secagem 

com ar quente. Todos os testes eletroquímicos foram executados em uma célula 

de corrosão com arranjo de três eletrodos, sendo o eletrodo de referência de 

Ag/AgCl 3M, e o contra eletrodo, um fio de platina. Ao redor da célula 

eletroquímica foi enrolada uma resistência para aquecimento e esta foi conectada 

a um controlador de temperatura digital microprocessado. Foi utilizado um 

termopar modelo PT100, com precisão de 0,1º C, o que permitiu manter a 

temperatura dentro da variação de ± 0,5o C após o equilíbrio. 

 

  
Figura 8 – Célula eletroquímica com arranjo de três eletrodos. 
 

Termopar
r 
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Figura 9- Célula eletroquímica conectada ao sistema de aquecimento com 
controlador de temperatura digital microprocessado. 
 

Para todos os ensaios eletroquímicos, utilizou-se um potenciostato 

Gamry PCI4/3000 com analisador de resposta em frequências integrado. 

 

4.5.1 Potencial de circuito aberto 

A variação do potencial de circuito aberto, em função do tempo, foi 

monitorada para as amostras dos aços 444, 444S, NeoM e ISO 5832-1, durante 

48 horas, em solução naturalmente aerada de PBS a 37 ºC. 

 

4.5.2 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) 

Os aços 444, 444S, NeoM e ISO 5832-1 foram investigados quanto ao 

comportamento eletroquímico, em função do tempo, em solução PBS a 37 ºC. Os 

espectros de impedância foram obtidos após 2, 7, 14 e 21 dias de imersão. As 

medidas de EIE foram realizadas no potencial de circuito aberto, utilizando-se um 

sinal senoidal com amplitude de 10 mV, na faixa de frequências de 100 kHz até 

10  mHz, com taxa de aquisição de dados de 10 pontos por década.  

 

4.5.3 Polarização anódica potenciodinâmica cíclica 

Curvas de polarização anódica foram obtidas, potenciodinamicamente, 

após 2 e 21 dias de imersão em solução PBS a 37 ºC.  A taxa de varredura foi de 

1 mV/s, partindo-se do potencial de circuito aberto. A reversão foi estipulada ao se 

atingir a corrente limite de 10-3 A/cm2 . 
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4.5.4 Gráficos de Mott-Schottky – Propriedades eletrônicas do filme passivo 

A abordagem de Mott-Schottky foi utilizada para comparar as 

propriedades eletrônicas do filme passivo, formado sobre amostras dos aços 444, 

444S e NeoM. A superfície das amostras foi preparada por lixamento com papel 

de carbeto de silício até grana #2000, seguido por polimento com pasta de 

diamante até 1 µm. Foi feita imersão em solução PBS, a 37 ºC e, após 2, 7, 14 e 

21 dias, foram obtidos os resultados experimentais. 

As medidas foram realizadas na frequência de 1 kHz, com aplicação da 

polarização em incrementos sucessivos de -50 mVAg/AgCl no sentido catódico. 

Iniciou-se no potencial de +500 mVAg/AgCl até -1000 mVAg/AgCl para as amostras 

NeoM e até -1500 mVAg/AgCl para as de 444. 

Pelos diagramas de Mott-Schottky foi obtida a concentração de 

dopantes Nq. Os valores de Nq representam as densidades de doadores ou 

aceitadores de carga para um semicondutor tipo-n e tipo-p, respectivamente. Para 

o cálculo de Nq, empregaram-se os seguintes valores: q = 1,602.10-19 C;  = 

8,85.10-14 F.cm2 (MARTINI e MULLER, 2000); = 12, tanto para a camada 

passiva interna de óxido de cromo, quanto para a externa rica em óxidos de ferro 

(AHN e KWON, 2004 e LOVRECEK e SEFAJA, 1972). Sabendo-se que a 

inclinação da reta, calculada por regressão linear a partir dos gráficos de Mott-

Schottky, corresponde ao termo  da Erro! Fonte de referência não 

encontrada., obtiveram-se os valores de Nq para os doadores e aceitadores de 

cargas. 

 

4.6 Ensaios Eletroquímicos em Condição de Fresta 

 Para este trabalho desenvolveu-se um sistema para investigar o efeito 

da condição de fresta na resistência à corrosão do aço 444. Para tanto, foi 

projetado e montado o equipamento mostrado na Figura 10.  
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Figura 10- A) Equipamento para simulação de corrosão em condição de fresta; B) 

Porta amostra (seta 1) e célula eletroquímica (seta 2); C e D) Amostra embutida 

(seta 1) e contracorpo (seta 2).  

 

Amostras dos aços 444 e ISO, com área de 1,44 cm2, foram embutidas 

em baquelite e polidas com pasta de diamantes até 1µm (Figura 10D). Foi 

confeccionado um contracorpo de baquelite e fixado em seu centro um cilindro, 

com 7mm de diâmetro, de polietileno de ultra alto peso molecular. As amostras 

foram mantidas em contato com o contracorpo (Figura 10C) dentro da célula 

eletroquímica (Figura 10B). O conjunto foi carregado com 230 g e imerso em 

solução de PBS a 37 ºC naturalmente aerada. O potencial de circuito aberto foi 

monitorado por 72 horas e curvas de EIE foram obtidas para 2 e 7 dias de 

imersão. As medidas de EIE foram realizadas no potencial de circuito aberto, 

utilizando-se um sinal senoidal com amplitude de 10 mV, na faixa de frequências 

de 100 kHz até 10  mHz, com taxa de aquisição de dados de 10 pontos por 

década. 

 

  

A B C 

D 

1 

2 

1 

2 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Caracterização dos materiais 

 

5.1.1 Aço Austenítico ISO 5832-1 

Na Tabela 6 são mostrados os resultados da análise química realizada 

(ICP-OES e Leco por Mangels Ind. e Com. LTDA e USIMINAS, respectivamente) 

e os valores de composição fornecidos pelo fabricante (Villares Metals). 

 

Tabela 6 – Análise química dos principais elementos de liga do aço ISO 5832-1 

 Cr Ni Mo Mn Si Nb Ti N S C Fe 

Fabricante 17,83 14,35 2,76 1,75 0,35 0,28 - 0,077 0,005 0,017 bal. 

Analisado 18,32 14,33 2,59 2,09 0,37 0,33 0,009 0,047 0,008 0,023 bal. 

(% em massa) 

Os valores analisados e os informados pelo fabricante tiveram boa 

correlação. A porcentagem em massa de todos os elementos citados está de 

acordo com as especificações da norma ISO 5832-1. A microestrutura foi 

revelada através de ataque eletrolítico com ácido oxálico 10%. A micrografia 

(Figura 11) confirmou uma estrutura típica austenítica com presença de maclas, 

resultantes do processo de laminação. 

 

Figura 11- MEV do aço inoxidável ISO-5832-1 após ataque eletrolítico com ácido 
oxálico 10%. 
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O material como recebido foi observado por MEV e as micrografias são 

mostradas na Figura 12. O acabamento superficial, dado pelo fabricante, não foi 

alterado por ser o mesmo padrão utilizado nas próteses ortopédicas. 

  

 

Figura 12- A: Micrografia por MEV do aço ISO 5832-1 como recebido. B: Maior 
aumento. 

Observa-se uma superfície não homogênea, com presença de riscos, 

além de alguns pontos claros e escuros. Estes pontos foram identificados como 

precipitados com alto teor de Nb e sítios de arrancamento, ocorrido, 

possivelmente, durante o polimento. 

Na Figura 13, observa-se a micro cavidade deixada no local onde estava o 

precipitado. A análise por EDS da superfície indica picos condizentes com o metal 

base. 

  

Figura 13 – Micrografia por MEV do aço ISO 5832-1, como recebido, mostrando 
arrancamento de precipitado. 
 
 
5.1.2 Aço Ferrítico AISI 444 

A Tabela 7 mostra os resultados da análise química realizada e os 

valores fornecidos pelo fabricante. A análise química utilizou o método de 

A B 
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Espectroscopia de Absorção Atômica por Chama (FAAS) e os resultados são a 

média de 20 leituras. Para os elementos Mo, Mn, Si, Nb, Ti, Cu e C houve boa 

similaridade entre ambas as análises, enquanto para o Cr, Ni e S, percebe-se 

uma certa discrepância. Este material é produzido segundo a norma AISI 444 

para a UNS S4400 da ASTM A240, onde o teor de Cr deve ficar entre 17,5-19,5 

(% em massa). Portanto, pelo analisado, o cromo está ligeiramente abaixo da 

norma. Os demais elementos estão de acordo com o padrão AISI 444.  

 

Tabela 7 – Análise química dos principais elementos de liga do aço 444 

 Cr Ni Mo Mn Si Nb Ti Cu S C Fe 

Fabricante 17,58 0,17 1,81 0,11 0,40 0,17 0,14 0,03 0,001 0,009 bal. 

Analisado 16,27 0,50 1,99 0,13 0,58 0,13 0,11 0,04 0,015 0,013 bal. 

(% em massa)  

Na Figura 14A é mostrada a micrografia por MEV do aço AISI 444, 

após ataque metalográfico com o reagente Villela, revelando uma microestrutura 

típica de aços ferríticos. Na Figura 14B são mostradas, de forma geral, inclusões 

encontradas na superfície deste aço. Pode-se observar uma baixa densidade de 

inclusões e o alinhamento destas, provavelmente, no sentido de laminação do 

material. 

 

Figura 14 - Aço AISI 444 como recebido. A) Após ataque com reagente Villela B) 
Superfície polida. 

 

A caracterização das inclusões, observadas na Figura 14, foi feita por EDS, 

visando determinar a composição química das mesmas. Os resultados são 

apresentados na  Figura 15, Figura 16, e Figura 17. 

 

A B 
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Figura 15 – Micrografia por MEV e análise por EDS de região do aço AISI 444 
com inclusão rica em Ti e Nb.  
 

Na micrografia da Figura 15, observa-se uma inclusão com formato 

irregular que, possivelmente, foi quebrada pelo processo de laminação. Análise 

por EDS mostrou que esta fase é rica em titânio, e contém nióbio. O ferro e o 

cromo devem-se a interferência da matriz. Titânio e nióbio são adicionados a esta 

liga a fim de evitar a precipitação de carbonetos de cromo, prevenindo a remoção 

de cromo da matriz. Estes compostos devem ser nitretos/carboneto de titânio e 

nióbio. 

 

Figura 16 - Micrografia por MEV e análise por EDS de região do aço AISI 444 com 
inclusão rica em Ti, Al, Zr, Ca e Mg. 
 

Na Figura 16 é mostrada uma inclusão contendo duas regiões distintas, 

uma mais clara (borda) e outra mais escura (no centro), o que indica uma 

diferença significativa na composição química. Devido ao tamanho reduzido desta 

inclusão, não foi possível analisar separadamente as duas regiões. O resultado 

indica que se trata de uma inclusão rica em Al e Ti, com menores porcentagens 
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de zircônio, magnésio e cálcio. Pode-se concluir que é uma inclusão mista, 

composta de óxidos com carboneto ou nitreto de titânio. 

 

 

Figura 17 – Micrografia por MEV e análise por EDS de região do aço AISI 444 
com inclusão rica em Si. 
 

A micrografia da Figura 17 mostra uma inclusão com formato 

retangular cuja análise por EDS mostrou um pico de silício, além dos elementos 

cromo e ferro da matriz. Este resultado indica que esta inclusão deve ser um 

óxido simples de silício. 

Em aços como o AISI 444, que contém adições de Nb ou Ti (aços 

estabilizados), os carbonetos e nitretos de cromo são parcial ou completamente 

substituídos pelos de nióbio ou titânio. Estes precipitados são mais estáveis que 

os de Cr, apresentam menor solubilidade e só se dissolvem na matriz ferrítica em 

temperaturas superiores a 1200 ºC. Consequentemente, os aços estabilizados 

tendem a manter uma estrutura completamente ferrítica até a temperatura de 

fusão. (MODENESI, 2001, FOLKHARD, 1988).  

Na micrografia do aço AISI 444 (Figura 18), pode-se verificar a 

presença de um precipitado contendo nióbio e titânio, conforme mostrado pela 

análise por EDS da região indicada pela seta. 
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Figura 18. Micrografia por MEV do aço AISI 444 evidenciando a presença de um 
precipitado rico em Ti e Nb. 
 

Nos aços ferríticos os elementos intersticiais (C e N) tendem a formar 

precipitados de carbonetos e nitretos, dependendo da temperatura. Estes 

precipitados são dissolvidos, quando o material é aquecido a cerca de 1000ºC. 

Quando o teor de intersticiais (C+N) for superior a 0,01% e dependendo da taxa 

de resfriamento, os carbonetos e nitretos tendem a se formar novamente. O 

tamanho, quantidade, distribuição e condições de formação destes precipitados 

têm um importante efeito nas propriedades mecânicas e químicas da liga 

(MODENESI, 2001). Na temperatura de 1050 ºC, a solubilização leva a uma 

mudança na distribuição e na fração volumétrica de precipitados, favorecendo o 

crescimento de grãos (THOMAS & ROBINSON, 1978). Este efeito pode ser 

observado na micrografia óptica do aço AISI 444, após solubilização a 1050 ºC 

por 30 minutos (Figura 19).  

  

Figura 19- Microscopia óptica do aço 444. A) Como recebido; B) Após 
solubilização a 1050 ºC durante 30 minutos. Ataque eletrolítico: NaOH 30%. 
 

A B 
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Comparando-se com a Figura 19A, a amostra apresentou um 

crescimento de grãos expressivo (Figura 19B). O efeito deste tratamento na 

resistência à corrosão foi investigado neste trabalho. 

 

5.1.3 Aço Neo Magnet 

A composição química obtida por ICP-OES (LAQA-IPEN) e a 

estabelecida pela norma SUS444 são apresentadas na Tabela 8. 

 
Tabela 8 – Composição química analisada (% em massa) e estabelecida pela 
norma SUS444 para o aço NeoM. 

 Cr Ni Mo Mn Si C S P Ti+Nb Fe 

SUS444 
17,5-
19,5 

≤1,0 
1,75-
2,50 

≤1,0 ≤1,0 ≤0,025 
≤0,03

0 
≤0,04 ≤0,8 bal. 

Analisado 13,2 3,11 0,34 1,34 1,10 * * 0,04 0,30 bal. 

Os resultados da análise química revelaram que a liga usada para 

fabricação do componente magnético (NeoM) apresentaram os teores de Ni, Cr, 

Mo, Mn e Si fora da norma. Esta diferença de composição sugere possíveis 

efeitos deletérios quanto às propriedades físico-químicas e, consequentemente, 

na susceptibilidade à corrosão. 

Com a finalidade de revelar a microestrutura do aço NeoM, foram 

utilizados ataques metalográficos com água régia, Nital (3% e 10%), Villela, 

Berzelius e Picral, porém, em nenhum destes casos foi obtido êxito na revelação 

da microestrutura. As amostras embutidas e apenas polidas foram analisadas por 

MEV. A área observada corresponde à parte circular superior do componente 

(Figura 20A).  Na Figura 20B é possível observar, de forma geral, as inclusões 

que são encontradas sobre a superfície do aço.  

 

Figura 20 – Micrografia do aço NeoM como recebido. A) Componente NeoM e 
visão da amostra embutida B) Micrografia em maior aumento observando-se a 
presença de inclusões. 

A B 



37 
 

 
 

 

Os pontos de precipitados e/ou inclusões são visualizados em maior 

aumento na Figura 21, Figura 22 e Figura 23. Foram realizadas análises por EDS 

sobre estas inclusões e os espectros obtidos são mostrados nas respectivas 

figuras. 

 

Figura 21 – MEV e EDS da região de uma inclusão de sulfeto de manganês na 
liga NeoM. 

 

Figura 22 - MEV e EDS da região de uma inclusão mista de mista de carbonetos 
de cromo com sulfeto de manganês na liga NeoM. 

 

Figura 23 - MEV e EDS da região de uma inclusão mista de sulfeto de manganês 
com óxido de alumínio e silício na liga NeoM. 

B A 

B A 

B A 
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Na Figura 21, observa-se uma inclusão alongada e cujo espectro 

obtido por EDS indica ser um sulfeto de manganês. O resultado da análise por 

EDS (Figura 22B), relativo ao ponto 1 da Figura 22A, mostra altos teores de 

enxofre, cromo e manganês. Isto indica que se trata de uma inclusão mista de 

carbonetos de cromo e sulfeto de manganês. É importante salientar que as 

inclusões de sulfetos afetam, fortemente, a resistência à corrosão por pite, devido 

a sua dissolução em potenciais baixos. A precipitação de carboneto de cromo 

também reduz a resistência à corrosão, porém devido ao empobrecimento de 

cromo em zonas adjacentes ao precipitado. 

A Figura 23 mostra uma inclusão com formato circular. Cabe ressaltar 

que esta inclusão apresenta diferentes tonalidades, o que indica alteração 

significativa em sua composição química. Procedeu-se análise semiquantitativa 

por EDS das duas regiões com tonalidades diferentes (pontos 1 e 2). O EDS da 

Figura 23B (ponto 2) mostra elevado teor de alumínio e, em menor porcentagem, 

de silício. Indicando que esta inclusão trata-se de um óxido misto de alumínio e 

silício. O resultado por EDS, realizado no ponto 1, foi similar ao visualizado na 

Figura 21B, confirmando a presença de enxofre e manganês. Sugere que a região 

mais clara representa um sulfeto de manganês. É importante esclarecer que estes 

dois elementos são adicionados ao aço fundido durante a fabricação para 

desoxidação, pois têm forte atividade com o oxigênio. As inclusões mistas são 

regiões de grande tendência à corrosão. A inclusão de sulfeto que circunda a de 

óxido tem boa condutividade elétrica, formando uma pilha local com a matriz 

metálica em torno dela. No processo de corrosão ocorre a dissolução do sulfeto, 

deixando uma região de fresta entre a matriz e o óxido. Dentro da fresta ocorre a 

redução localizada do pH, o que dificulta a repassivação e permite a continuação 

do processo de corrosão, favorecendo a formação de pites. 

Os precipitados de óxidos puros não são bons condutores elétricos, 

portanto, não causam, diretamente, pilhas galvânicas eficientes. Inclusões de 

óxidos, todavia, afetam indiretamente a resistência à corrosão, por 

proporcionarem regiões de descontinuidade do filme passivo, o que diminui a 

resistência à corrosão do material. 

 

5.1.4 Microanálise superficial por EDS 
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A análise por EDS foi feita pelo método sem padrões, que mede a 

superfície dos picos, a qual é proporcional à quantidade de átomos que produziu 

a raia. Esta medição foi feita pela deconvolução do espectro, que consiste em 

seguir os contornos do picos por uma curva matemática sobre a qual serão 

efetuados os cálculos desejados. Para reduzir o erro, é necessário efetuar uma 

correção sobre as superfícies medidas, levando em conta as diferentes interações 

físicas que intervêm no material. Utilizou-se a correção ZAF. O fator Z considera a 

influência do número atômico dos elementos sobre a eficácia da excitação e da 

detecção. O fator A avalia a probabilidade de um raio-X ser absorvido antes 

mesmo de ser detectado. E o fator F pondera sobre a contribuição dos raios-X 

emitidos por outro elemento (fluorescência secundária). Esta análise é 

considerada semiquantitativa, devido aos fatores que provocam variação na área 

do pico. Para diminuir a probabilidade de erros, todos os espectros de EDS da 

Figura 24 foram obtidos com o mesmo equipamento, dia e operador. 

   

 

Figura 24- Espectros de EDS para o metal base. A) Aço ISO 5832-1 B) Aço 444 
C) Aço NeoM 

 

Pela deconvolução dos espectros, mostrados na Figura 24, e posterior 

correção das superfícies dos picos pelo método ZAF, obtiveram-se os resultados 

das análises semiquantitativas indicados na Tabela 9. Somente os elementos com 

porcentagem em massa superior a 0,5%, na análise química, foram considerados. 

A B 

C 
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Os valores e os respectivos desvios foram calculados pela média de cinco leituras 

em diferentes regiões. 

 

Tabela 9- Análise semi-quantitativa dos principais elementos de ligas dos aços 
ISO 5832-1, AISI 444 e NeoM (% em massa) 

 Cr Mo Ni Si 

AISI 444 17,5±0,1 1,5±0,3 0,9±0,2 0,9±0,2 
NeoM 12,4±0,3 0,3±0,2 0,8±0,4 1,2±0,2 

ISO 17,7±0,1 3,3±0,1 13,0±0,3 0,7 ±0,2 

 

Os elementos cujas leituras são em bandas de maior energia (camada 

K), costumam apresentar um erro menor do que os elementos de bandas de 

baixa energia (camada L), onde as perdas por absorção na amostra são grandes. 

Para as amostras estudadas, o Cr, Ni, e Si foram obtidos com espectros dos 

fótons emitidos pela camada K e o Mo pela camada L.  

Na Figura 25 é mostrada a composição química (semiquantitativa) dos 

principais elementos de ligas dos aços ISO, 444 e NeoM, obtida por EDS. 

 

 
Figura 25- – Gráfico da composição química (% em massa) dos principais 
elementos de ligas dos aços ISO 5832-1, 444 e NeoM, obtida por EDS. 

 

Para discutir os resultados da Figura 25 é importante explicar os efeitos 

dos principais elementos de liga nas propriedades físico-químicas dos materiais 

estudados (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Efeito dos principais elementos de liga nas propriedades físico-
químicas dos materiais estudados. (MODENESI, 2001; FARIA, 2000; PADILHA, 
1994; FOLKHARD, 1988; MORGENFELD, 1983; BRUCE et al, 2002) 

 
Cr 

É o elemento de liga fundamental dos aços inoxidáveis sendo adicionado em 
teores mínimos de 12%. Sua função é a formação de uma camada passiva, que 
protege o aço contra o ataque de agentes agressivos. Quanto maior o teor de 
cromo, maior a resistência à corrosão.  

 
Ni 

É um elemento austenitizante. Aumenta a resistência à corrosão em meios não 
oxidantes e, em pequenas quantidades, melhora a tenacidade e a solubilidade 
de ligas ferríticas e martensíticas. 

 
Mo 

É um formador de ferrita e carbetos. Combinado com o cromo é efetivo na 
estabilização da camada passiva em meios contendo cloretos. Melhora a 
resistência à corrosão generalizada em meios oxidantes e a resistência à 
corrosão por pite em todos os meios. 

 
 

Si 

É usado como desoxidante do aço. Favorece sensivelmente as propriedades 
mecânica (limite de escoamento e de resistência) e a resistência à corrosão, 
reduzindo, porém, a soldabilidade. Elemento estabilizador da ferrita. Reduz a 
formação de carbonetos, auxiliando na decomposição da cementita (Fe3C) em 
ferrita. 

 

Comparando a composição química semiquantitativa dos materiais, 

obtida por EDS, observa-se que a quantidade de Ni, alta no ISO 5832-1 e baixa 

no AISI 444 e no NeoM, está condizente com a composição de um aço 

austenítico, para o primeiro, e ferrítico para os outros dois. O aço NeoM possui 

teor de Cr inferior ao do aço ISO e AISI 444. Apesar de não ter sido feita análise 

química do aço NeoM, os resultados de EDS asseguram que os teores de Cr e 

Mo, neste aço, são muito inferiores aos dos demais materiais testados e, além do 

mais, estão abaixo do estabelecido pela norma. Segundo BRANDIS (1985), o Mo 

tem influência maior (3,3 vezes) na resistência à corrosão localizada de um 

material, em relação à influência do Cr. De acordo com HANNINEN et al. (2001), 

o Pitting Index (PI), também chamado de Pitting Resistance Equivalent (PRE), é 

dado pelas seguintes equações: 

PRE = %Cr + 3,3%Mo, para aços inoxidáveis ferríticos 

PRE = %Cr + 3,3%Mo +16 (30) %N, (30 para aços inoxidáveis austeníticos e 16 

para dúplex). 

Os valores do PRE dos materiais estudados foram estimados com 

base nos resultados de EDS e são apresentados na Figura 26. 
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Figura 26 – PRE dos aços ISO, NeoM e 444 estimado por análise química 
semiquantitativa (EDS). 

 

Os resultados da Figura 27 sugerem a menor resistência à corrosão 

por pite para o aço NeoM, em comparação aos demais estudados. É importante 

salientar que o PRE fornece uma estimativa da resistência à corrosão localizada 

baseada apenas em poucos elementos de liga (Cr, Mo, N). Outros elementos, não 

incluídos na equação, podem influenciar negativamente neste tipo de processo, 

como por exemplo, o enxofre, o qual forma inclusões de sulfetos que podem atuar 

como sítios preferenciais para formação de pites. 

 

5.2 Citotoxicidade in vitro 

A Figura 27 mostra os resultados do ensaio de citotoxicidade in vitro 

para o aço 444 pelo método de incorporação do vermelho neutro. 
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Figura 27 - Curvas de viabilidade celular pelo método de análise colorimétrica 
(incorporação do vermelho neutro). 
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Pelo método de incorporação celular do corante supravital vermelho-

neutro, pode-se observar que o aço 444 apresenta comportamento similar ao 

controle negativo, ou seja, não apresenta efeitos citotóxicos. Isto é indicado pela 

curva de viabilidade celular, acima do índice de citotoxicidade IC50%. Este 

resultado está de acordo com trabalho publicado por ROGERO et al. (2006), que 

utilizou esta mesma metodologia para o aço AISI 444. 

Os resultados obtidos por MALHEIRO et al. (2011) também apóiam os 

do presente trabalho. Os autores observaram que as células osteoblásticas, 

cultivadas sobre o aço 444, exibiram um grau de aderência, crescimento e 

osteogenicidade muito similar ao do grupo controle. Pela atividade celular dos 

monócitos, concluiu que o aço 444 não apresenta efeito citotóxico ou resposta 

inflamatória significativa.  

 

5.3 Força de retenção magnética 

A força necessária para separar o imã das amostras dos materiais 

testados é mostrada na Figura 28. Para o grupo controle, a força necessária 

obtida apresentou um valor médio 4974,3 gf/cm2, enquanto que para o aço 444 o 

valor médio foi de 4774,3 gf/cm2.  

 
Figura 28 – Resultados da força de retenção magnética para os aços 444 e 
NeoM.   

 

Comparando-se o material experimental (444) com o grupo controle 

(NeoM), os resultados foram estatisticamente iguais.  A força de retenção 

magnética está diretamente relacionada à saturação de magnetização que, por 

sua vez, depende diretamente da quantidade de ferro e elementos de liga que 

evitam a formação de fase austenítica (não magnética). Estes dois materiais 

possuem porcentagens de ferro próximas (Neo: 81,65% e 444: 77,80%) e a 
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estrutura cristalina predominantemente ferrítica (magnética) à temperatura 

ambiente. 

 

5.4 Potencial de circuito aberto 

As curvas de variação do potencial de circuito aberto, em função do 

tempo de imersão no eletrólito (solução PBS naturalmente aerada a 37 ºC) para 

os aços ISO, 444, 444S e NeoM, são mostradas na Figura 29. O período total de 

imersão foi de 48 horas. 
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Figura 29 - Variação do potencial de circuito aberto ao longo do tempo de imersão 
de 48 horas em PBS, naturalmente aerada a 37 ºC. 
 

Tabela 11 - Potenciais de circuito aberto dos aços ensaiados, após 48h.  

Aços E (mVAg/AgCl) 

444 -32 

444S -45 
ISO -58 

NeoM -131 

 

Todos os materiais mostraram uma queda de potencial inicial seguida 

por uma tendência de aumento do potencial com o tempo de imersão. Este 

aumento de potencial deve-se provavelmente ao aumento de espessura da 

camada de óxido no meio de ensaio. Após cerca de 10 horas de imersão, todas 

as ligas testadas haviam atingido a estabilização do potencial, não sendo 

observadas oscilações após este período. A queda de potencial nos períodos 

iniciais são causadas pelo ataque ao filme passivo, provocado por íons agressivos 
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presentes no eletrólito. A reparação do filme passivo e aumento da espessura 

deste leva a valores mais positivos de potencial. 

 
5.5 Curvas de polarização anódica potenciodinâmica cíclica 

As curvas de polarização possibilitam a determinação de parâmetros 

importantes no estudo da corrosão de um metal. Neste método, a tensão do 

eletrodo de trabalho (material em estudo) é variada, constantemente, pela 

aplicação de uma sobretensão em relação ao potencial de repouso, e a corrente 

resultante é medida ao longo da polarização. Os resultados permitem avaliar a 

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

passivação e, até mesmo, a presença de precipitados na amostra (WOLYNEC, 

2003). 

O comportamento eletroquímico apresentado pelo aço NeoM, no 

ensaio de polarização anódica cíclica, foi típico de materiais que apresentam 

potencial crítico de pite (Ec) bem definido. Esse parâmetro define o potencial 

máximo, acima do qual ocorre a quebra do filme passivo, ocasionando a 

propagação de um ou mais pites de corrosão. Como consequência, observa-se 

um aumento abrupto da densidade de corrente. Outro aspecto que confirma a 

ocorrência de corrosão por pite, é a formação de uma curva de histerese após a 

reversão no sentido de varredura (inversão do sentido de polarização). A região 

da histerese caracteriza-se pelo crescimento dos pites que não conseguem 

repassivar. Quanto maior esta área, menor a tendência à repassivação. Quando a 

curva na direção reversa cruza a da direção direta de varredura, é definido o 

potencial de proteção (Ep), abaixo do qual os pites são repassivados. As amostras 

do aço NeoM apresentaram pites generalizados, atingindo tamanhos de 0,1 mm 

até 0,3 mm (Figura 31). O potencial de repassivação não é atingido após a 

reversão do sentido de polarização, observa-se que o até o limite estabelecido na 

varredura reversa. 

O maior potencial de pite e a maior histerese obtidos para períodos 

mais longos de imersão sugerem que com o tempo de imersão o filme passivo 

torna-se mais espesso e mais resistente, porém, nos pontos onde este quebra, há 

maior dificuldade para repassivar, uma vez que os pontos de quebra são em 

menor número e, portanto, a corrente anódica é menos distribuída. Isto é apoiado 

pela observação da superfície após polarização, conforme ilustra a Figura 31. 
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Figura 30 - Curvas de polarização anódica potenciodinâmica cíclica após 2 e 21 
dias de imersão em solução PBS naturalmente aerada a 37 ºC. 
 

 

  

Figura 31. Superfície do aço NeoM após polarização anódica em solução PBS, 
naturalmente aerada a 37 ºC. A) 2 dias de imersão B) 21 dias de imersão. 

A B 
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A presença de precipitados, observados por MEV (Figura 21) e os 

baixos teores de Cr e Mo justificam o desempenho inferior do NeoM, quando 

comparado com os aços 444 e ISO 5832-1. Na Figura 32 é mostrado um pite 

formado no aço NeoM, associado à presença de um precipitado cujo espectro 

obtido por EDS mostrou picos de Mn e S (Figura 33). O potencial crítico de pite 

(Ec) foi de aproximadamente 500 mVAg/AgCl para 2 dias de imersão e cerca de 550 

mVAg/AgCl para 21 dias. 

 

 

Figura 32- Aço NeoM após polarização anódica em solução PBS, naturalmente 
aerada a 37 ºC. A) Processo de formação de pite em sua fase inicial. B) Maior 
aumento evidenciando a presença de um precipitado. 

 

Figura 33- EDS na região do precipitado mostrado na Figura 32. 
 

As curvas de polarização dos aços 444, 444S e ISO (Figura 30) 

apresentaram comportamento muito similar nas condições estudadas. As áreas 

de histerese e os potenciais de proteção foram próximos (1000 mVAg/AgCl em 2 

dias e 900 mVAg/AgCl em 21 dias). O aumento na densidade de corrente ocorreu 

em potenciais próximos a 1100 mVAg/AgCl. Como nesta faixa de potencial pode 

A B 
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estar ocorrendo a reação de evolução de oxigênio, para identificar se o aumento 

de corrente foi devido à formação de pites, a observação da superfície da amostra 

é necessária. 

Na Figura 34 são mostradas micrografias da superfície dos aços 444 e 

444S, polarizada anodicamente, após 21 dias de imersão em PBS.  

 

Figura 34 - Micrografias obtidas por MEV da superfície do aço 444 polarizado 
anodicamente pela técnica potenciodinâmica cíclica, após 21 dias de imersão em 
solução PBS a 37 ºC. A) como recebido. B) solubilizado. 

 

Não foram observados sinais de corrosão por pite. O mesmo ocorreu 

para amostras do aço 444 e 444S, polarizadas após 2 dias de imersão. A 

presença de pequenos pontos nas micrografias da Figura 34 pode deixar dúvidas 

quanto à presença de pites. Em uma imagem com maior aumento (Figura 35A), 

confirma-se que não ocorreu corrosão localizada e que os pontos são 

precipitados da liga, conforme análise por EDS (Figura 35B). 

 

Figura 35 – A. Micrografia por MEV do aço 444 solubilizado e polarizado, após 21 
dias de imersão em solução PBS a 37 ºC; B: Espectro por EDS da região 
indicada. 

 

A B 

A B 
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Pela observação das micrografias apresentadas na Figura 34A e B, 

pode-se supor que o aumento da densidade de corrente, nas amostras de 444 e 

444S, foi provocado pela reação de evolução de oxigênio. 

A Figura 36 mostra micrografias do aço ISO 5832-1 polarizado 

anodicamente, após 21 dias de imersão em solução PBS.  

 
Figura 36 - Micrografias obtidas por MEV do aço ISO 5832-1 polarizado 
anodicamente pela técnica potenciodinâmica, após 21 dias de imersão em 
solução PBS a 37 ºC.  

 

Na micrografia da Figura 36A, observou-se uma similaridade superficial 

com a do aço ISO antes da polarização (Figura 12). Em um maior aumento, foi 

localizada uma área de possível arrancamento de precipitado devido ao 

polimento, sugerido pela formação de uma imagem semelhante a um “cometa”. A 

microcavidade formada favorece o ataque preferencial podendo levar à nucleação 

de pites. (Figura 36B). O diâmetro reduzido do mesmo (apenas 3 µm) é devido à 

capacidade de repassivação do aço ISO, o que evita a propagação do processo 

de corrosão localizada. 

As densidades de corrente no potencial de corrosão dos aços NeoM, 

444, 444S e ISO foram da ordem de 10-8 A/cm2 a 10-7 A/cm2, típicas de material 

em estado passivo. Para o aço NeoM, ao atingir potenciais de aproximadamente 

+500 mVAg/AgCl, ocorreu aumento acentuado da densidade de corrente, indicando 

quebra do filme e formação de pite (Figura 31).  

 

5.6 Ensaios de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) 

A técnica de EIE é muito utilizada em diversos estudos de corrosão, 

por possibilitar a separação de diferentes processos eletroquímicos que ocorrem 

com cinéticas distintas (MANSFELD e SHIH, 1988).  

B A 
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5.6.1 Aço ISO 5832-1 

Na Figura 37 são mostrados os diagramas de impedância do aço ISO 

5832-1 após 2, 7, 14 e 21 dias de imersão em solução PBS, naturalmente aerada 

e a 37 ºC.  

 

 

Figura 37 - Diagramas de impedância do aço ISO 5832-1 em solução PBS, 
naturalmente aerada e a 37 ºC. (a) Bode Ângulo de fase e Módulo de Z. (b) 
Nyquist. 
 

Os diagramas de Bode, mostrados na Figura 37a, revelaram que o aço 

ISO apresentou comportamento capacitivo com ângulos de fase entre -70º e -80º, 

nas regiões de baixa frequência, para todos os períodos de imersão. Este 

comportamento é típico de metais passivos, como observado por PÉREZ et al. 

(2002) para o aço 316L. O formato dos diagramas apresentou variação mínina, 

em função do período de imersão, mostrando a estabilidade da superfície. Após o 
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segundo dia, teve-se uma redução no valor do ângulo de fase em baixas 

frequências, que foi de -80º para valores próximos a -70º. Mesmo com esta 

redução, o aço ainda estava em estado passivo. Entre 2 e 21 dias ocorreu ligeiro 

aumento de impedância, provavelmente pelo crescimento do filme passivo. A 

presença de um platô, na região de média a baixa frequência, foi possivelmente 

ocasionada pela sobreposição das constantes de tempo. Os valores do módulo 

de impedância tiveram pequeno aumento na região de altas e médias 

frequências, após 7 dias de imersão. Em baixas frequências, mantiveram-se 

praticamente constantes durante todos os períodos, sendo da ordem de 105 

.cm² a 0,01 Hz, condizentes com a presença de um filme passivo. 

Os diagramas de Nyquist (Figura 37b) foram caracterizados por um 

início de arco capacitivo, com elevadas impedâncias nas baixas frequências 

(ordem de 105 .cm² a 0,01 Hz)  em todos os períodos de imersão. Entre 2 e 14 

dias, observou-se uma pequena redução da impedância, e entre 14 e 21 dias 

ocorreu um pequeno aumento. Mostrando a presença de processos dinâmicos de 

reforma e de leve ataque do filme passivo ocasionados pelo meio. 

 

5.6.2 Aço AISI 444 

Na Figura 38 são mostrados os diagramas de impedância do aço 444 

após 2, 7, 14 e 21 dias de imersão em solução PBS, naturalmente aerada a 37 

ºC.  
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Figura 38 - Diagramas de impedância do aço 444 (como recebido) em solução 
PBS, naturalmente aerada e a 37 ºC. (a) Bode Ângulo de fase e Módulo de Z. (b) 
Nyquist. 
 

Os diagramas de Bode, mostrados na Figura 38a, apresentaram 

ângulos de fase ao redor de -80º, nas regiões de baixa frequência, para todos os 

períodos de imersão, sendo que ocorreu uma pequena redução destes valores 

após 21 dias de ensaio. Não se observou variação importante no formato dos 

diagramas em função do tempo. Todos apresentaram um ombro próximo a 100 

Hz, seguido por um patamar até as baixas frequências, provavelmente devido à 

sobreposição das constantes de tempo. Avaliando-se os valores do módulo de Z, 

a impedância do aço 444 não variou, significativamente, ao longo do período de 

imersão estudado, o que indica que, apesar de pequenas modificações no filme 

passivo por interação com o meio, este mostrou certa estabilidade. Os valores do 

módulo de impedância da ordem de 105 .cm², em 0,01 Hz, são explicados pela 

presença da camada passiva. 

Os diagramas de Nyquist (Figura 38c) apresentaram resultados 

altamente capacitivos e aumento da impedância entre 2 e 21 dias de ensaio, 

provavelmente associado a aumento nas propriedades protetoras do filme 

passivo.  

Para este estudo, foi proposta a solubilização de amostras do aço AISI 

444. Na Figura 39 são mostrados os diagramas de impedância do aço 444 

solubilizado (444S) após 2, 7, 14 e 21 dias de imersão em solução PBS, 

naturalmente aerada e a 37 ºC.  
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Figura 39 - Diagramas de impedância do aço 444S (solubilizado) em solução 
PBS, naturalmente aerada e a 37 ºC. (a) Bode Ângulo de fase e Módulo de Z. (b) 
Nyquist. 
 

Os diagramas de Bode (Figura 39a) revelaram poucas mudanças nas 

curvas de impedância, em função do tempo de imersão. Apenas os valores na 

região de média e baixa frequência sofreram uma pequena redução após 7 dias, 

porém ainda permaneceram acima de -70º; característica de um sistema em 

estado de passividade. Todos os diagramas revelaram a presença de um ombro, 

entre 100 Hz e 10 Hz, seguido por um patamar até baixas frequências. Houve 

uma aproximação dos valores do módulo da impedância para todas as 

frequências estudadas. Na freqüência de 0,01 Hz todas as amostras 

apresentaram valores da ordem de 105 .cm² . 

Os diagramas de Nyquist (Figura 39b) demonstram que não ocorreu 

deterioração das propriedades protetoras do filme, demonstrado pelo 

comportamento capacitivo durante todo o ensaio. Observou-se o início de um 
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arco altamente capacitivo, para todos os períodos de imersão, que não se 

completou dentro da faixa de frequências estudadas. Após 21 dias, notou-se um 

leve aumento da impedância nas baixas frequências. 

 

5.6.3 Aço NeoM 

A Figura 40 apresenta os diagramas de impedância do aço NeoM para 

2, 7, 14 e 21 dias de imersão em solução PBS.  

 

 

 
Figura 40 - Diagramas de impedância do aço NeoM em solução PBS, 
naturalmente aerada e a 37 ºC. (a) Bode Ângulo de fase e Módulo de Z. (b) 
Nyquist. 

Os diagramas de Bode (ângulo de fase - Figura 40a) revelaram a 

presença de pelo menos dois picos nas curvas para 2 e 7 dias, com a formação 

de um ombro entre 1 kHz e 100 Hz. Para 14 e 21 dias, observou-se a indicação 

de duas constantes, na região entre 1 kHz e 0,1 Hz, e o início de uma terceira em 

0,01 Hz. Os módulos de impedância sofreram um pequeno aumento após 2 dias, 
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nas frequências abaixo de 1 kHz. Na região de 0,01 Hz, todas as amostras 

apresentaram valores de impedância com grandeza da ordem de 104  
.cm². 

Nos diagramas de Nyquist da Figura 40b, observou-se o início de um 

arco capacitivo, na região de baixas frequências, para todos os períodos de 

imersão. Após 2 dias de ensaio, houve um leve achatamento deste arco e 

aumento da impedância nas baixas frequências. 

 

5.6.4 Comparação dos resultados de EIE dos quatro aços avaliados 

 Para melhor visualização dos resultados de EIE foram plotados os 

gráficos comparativos dos diagramas obtidos. A Figura 41 mostra os diagramas 

de Bode para os aços ISO, 444, 444S e NeoM nos períodos de imersão de 2 e 21 

dias em solução PBS, a 37 ºC. 

  

 
Figura 41 - Diagramas de Bode (Ângulo de fase e Módulo de Z) dos aços ISO, 
444, 444S e NeoM em solução PBS naturalmente aerada a 37 ºC. (a) 2 dias de 
imersão. (b) 21 dias de imersão. 
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Para as amostras dos aços ISO, 444 e 444S com dois dias de imersão 

(Figura 41a), os comportamentos eletroquímicos foram bastante similares em 

todo o intervalo de frequências estudado. Para o aço NeoM foi possível distinguir 

uma primeira constante de tempo, no intervalo entre 1 kHz e 10 Hz, e o início de 

uma segunda constante em frequências inferiores a 0,1 Hz. Impedâncias menores 

foram associadas a este material em comparação aos demais estudados. Os 

menores valores de impedância associados com o caráter menos capacitivo da 

constante de tempo a baixas frequências sugerem processos de transferência de 

carga na interface metal-filme óxido, mais rápidos. Para os demais materiais, aços 

444, ISO e 444S, o comportamento eletroquímico foi muito próximo em toda a 

faixa de frequências, sendo observado um patamar no diagrama de ângulo de 

fase de Bode com ângulos próximos a -80º, nas frequências entre 100 Hz e 

0,01Hz, típico de superfícies apassivadas. 

Nas amostras de ISO, 444 e 444S com 21 dias de imersão, os 

diagramas (Figura 41b) revelaram que houve uma similaridade com aqueles 

obtidos para 2 dias, sugerindo uma boa estabilidade destes sistemas 

eletroquímicos. As altas impedâncias indicam elevada resistência à corrosão 

destas ligas. As maiores impedâncias dos aços ISO, 444 e 444 S em comparação 

com o aço NeoM, indicam um filme óxido menos defeituoso e, 

consequentemente, mais protetor contra corrosão. A constante de tempo em 

maiores frequências para o aço NeoM a 21 dias de imersão, é deslocada para 

frequências mais altas e ocorre em maiores ângulos de fase, o que sugere menor 

quantidade de defeitos na interface filme óxido-eletrólito e, portanto, um filme 

óxido mais protetor em relação ao presente aos dois dias de imersão. Isto é 

apoiado pelos resultados de polarização. É possível observar também a indicação 

de uma terceira constante de tempo a médias frequências. 

Os diagramas comparativos de Nyquist dos aços ISO, 444. 444S e 

NeoM, para os períodos de imersão de 2 e 21 dias em solução PBS, naturalmente 

aerada a 37 ºC, são mostrados na Figura 42. 
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Figura 42 - Diagramas de Nyquist dos aços ISO, 444, 444S e NeoM em solução 
PBS, naturalmente aerada a 37 ºC. (a) 2 dias de imersão. (b) 21 dias de imersão. 
 

O resultados mostram que para 2 dias de imersão (Figura 42a), o aço ISO 

apresenta as maiores impedâncias entre os testados e, por último, o aço NeoM. 

Todos os aços mostraram leve aumento de impedância entre 2 e 21 dias de 

imersão (Figura 42b), os aços 444S e 444 apresentaram ligeiro aumento de 

impedância. Este resultado pode ter ocorrido em consequência do aumento de 

espessura do filme passivante ou pela diminuição na densidade de defeitos no 

óxido. Os diagramas para o 444S, em 21 dias, mostraram resultado similar ao do 

aço ISO. As amostras NeoM mantiveram o comportamento observado nos 

primeiros dias de imersão. Estes resultados indicaram a estabilidade dos sistemas 

eletroquímicos estudados, porém, o filme passivante sobre o aço NeoM 

apresentou propriedades de proteção inferiores aos demais.  
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5.6.5 Circuitos Elétricos Equivalentes (CEE) 

Para a análise dos resultados de EIE foram testados diversos circuitos 

equivalentes, cujo significado físico pôde ser relacionado com o sistema avaliado. 

Para cada curva de EIE foi escolhido o modelo simples que permitiu ajuste, 

conforme indica a literatura (BONORA et al., 1996). Os circuitos selecionados são 

apresentados na Figura 43. 

 

CPEint

Rsol

RintRext

CPEext

 

Rsol

RintRext

CPEext

Cint

 

Rsol

RintRext

CPEext

Cint

CPEp

Rp

 

Figura 43 - Circuitos elétricos equivalentes propostos para caracterizar a camada 

passiva das ligas investigadas neste estudo. 

Para o aço NeoM em 2 dias, o modelo proposto na Figura 43a foi o que 

produziu o melhor ajuste aos dados experimentais. Apesar de um elemento CPE 

representar a não idealidade do sistema eletroquímico, quanto se efetuaram os 

ajustes para os aços ISO, 444 e 444S com dois elementos R-CPE em série, os 

valores de nint ficaram muito próximos a 1. Isto significa que a segunda constante 

de tempo destes três aços teve comportamento capacitivo próximo ao de um 

capacitor ideal. Por este motivo, foi proposto o CEE da Figura 43b. No diagrama 

de Bode (ângulo de fase) para o aço NeoM com 21 dias de imersão no eletrólito, 

teve-se a indicação da presença de uma terceira constate de tempo nas baixas 

freqüências. Esta hipótese foi apoiada pela impossibilidade de se obter um bom 

ajuste dos resultados aos modelos propostos na Figura 43a/b. Foi sugerido um 

terceiro CEE o qual é mostrado na Figura 43c.  

a) 

b) 

c) 
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Na Figura 44, observa-se a representação do modelo físico adotado 

para explicar o comportamento eletroquímico com relação ao filme passivo 

formado sobre os aços inoxidáveis.  

Há consenso na literatura sobre a formação de uma camada passiva 

dúplex sobre os aços inoxidáveis. (DA CUNHA BELO et al. 1998, MONTEMOR et 

al. 2000, HAKIKI et al. 1995, ANTUNES 2006, TERADA 2008). Segundo diversos 

autores, a camada mais externa, em contato com o eletrólito, é mais porosa em 

relação à mais interna e composta, fundamentalmente, por óxidos de ferro. A 

camada mais interna, em contato com o substrato, é compacta e composta 

principalmente por óxido de cromo, sendo a principal responsável pela proteção 

contra a corrosão do substrato metálico. 

 
Figura 44 - Representação do modelo físico adotado para explicar o 
comportamento eletroquímico dos aços ensaiados ajustados com duas 
constantes de tempo. 

   

Na Figura 44, observa-se a representação de uma amostra de aço 

inoxidável imerso no eletrólito. A resistência do eletrólito é descrita pelo elemento 

Rsol. Em série com este elemento, tem-se um par R-CPEext, em paralelo com outro 

par R-Cint , no arranjo conhecido como “em cascata”. O primeiro par, R-CPEext, 

representa os processos eletroquímicos na interface eletrólito/filme passivo, 

sendo Rext a resistência da camada mais externa (hidratada e rica em 

óxido/hidróxidos de ferro) e CPEext a capacitância associada a mesma. O 

segundo par (R-Cint da segunda constante de tempo) representa a interface 

óxido/metal, com Rint simulando a resistência da camada compacta mais interna 
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(rica em óxido de cromo) e Cint a sua capacitância. Para o CEE, proposto na  

Figura 43a, o modelo físico é similar ao da Figura 43b, com a diferença de um 

elemento CPEint substituindo o capacitor ideal (Cint). Na Figura 45 é 

esquematizado o modelo físico adotado para explicar o comportamento 

eletroquímico do aço NeoM, em 21 dias, segundo o CEE proposto na  Figura 43c. 

  

Figura 45 - Representação do modelo físico adotado para explicar o 
comportamento eletroquímico do aço NeoM, para 21 dias de imersão. 
 

No modelo da Figura 45, a resistência do meio é representada por Rsol 

e é seguida por um par R-CPEp. Este representa a superfície de contato 

eletrólito/metal na região de interface entre a inclusão e o substrato metálico, 

onde há descontinuidade do filme passivo. Em cascata com Rp há outra constante 

de tempo (R-CPEext), a qual representa os processos de transferência de carga 

na interface eletrólito/óxido. A terceira constante R-Cint, em cascata com Rext, é 

proposta para simular os processos de transferência de carga na interface 

óxido/metal. É importante salientar que as camadas representadas não estão em 

suas devidas proporções, tratando-se de um modelo representativo, uma vez que 

o filme passivo é extremante fino. A primeira constate (R-CPEp) representa os 

processos que ocorrem na região indicada pela seta. A inclusão, presente neste 

modelo, é preferencialmente do tipo mista (óxido e sulfeto) e, portanto, a corrente 

passa pelo sulfeto (condutor) e não pelo óxido.   

O CEE, proposto para o aço NeoM em 21 dias, distingue o processo 

eletroquímico que ocorre na região da inclusão. Conforme observado nas 

micrografias da Figura 15, Figura 16 e Figura 17, o aço AISI 444 também possui 
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inclusões, porém em número pequeno, não sendo possível identificar a influência 

destas nos resultados de EIE (diagramas de ângulo de fase de Bode). A baixa 

proporção de áreas ativas e predominância da resposta do filme passivo, explica 

os resultados de impedância para o aço AISI 444. 

Os valores dos componentes dos CEE, obtidos pelos ajustes dos 

resultados experimentais de EIE em 2 dias de imersão, são mostrados na Tabela 

12. Os valores ajustados para 21 dias estão descritos na Tabela 13. Os erros 

correspondentes a cada componente são mostrados no ANEXO I. 

 

Tabela 12 - Valores obtidos do ajuste dos diagramas de impedância pelos CEE, 
para 2 dias de imersão em meio PBS, naturalmente aerado a 37 ºC. 

 ISO 444 444S NeoM 

Rsol (.cm
2
) 19,4 14,0 24,7 10,5 

CPEext(cm
-2

s
-n
) 2,75 x 10-5 4,32 x 10-5 3,27 x 10-5 9,40 x10-5 

next 0,91 0,87 0,89 0,82 
Rext (.cm

2
) 2,04 x 103 2,5 x 103 5,44. 103 4,41 x 103 

Cint (F.cm²) 3,08 x 10-6 2,46 x 10-6 2,34. 10-6 - 
CPEint (cm

-2
s

-n
) - - - 1,30 x 10-4 

nint - - - 0,83 
Rint (.cm

2
) 1,05 x107 5,72 x106 7,47 x 106 2,02 x 105 

  

Tabela 13 - Valores ajustados dos diagramas de impedância pelos CEE, após 21 
dias de imersão em meio PBS, naturalmente aerado a 37 ºC. 

 ISO 444 444S NeoM 

Rsol (.cm
2
) 41,0 13,6 35,0 30,7 

CPEp - - - 4,83 x10-5 

np - - - 0,84 
Rp - - - 1424 

CPEext(cm
-2

s
-n
) 1,91 x 10-5 3,8 x 10-5 2,45 x 10-5 4,06 x10-5 

next 0,84 0,85 0,86 0,69 

Rext (.cm
2
) 1,5 x 104 4,3 x 103 1,37. 104 4,46 x 103 

Cint (F.cm²) 2,12 x10-6 5,62 x 10-6 2,46. 10-6 1,2 x 10-4 

Rint (.cm
2
) 1,15 x107 5,65 x106 9,58 x 106 2,66 x 105 

 

Segundo GE et al. (2003), as variações dos elementos R e CPE 

indicam alterações no grau de compactação da camada passiva do aço inoxidável 

com o tempo de imersão. Desta forma, o aumento da resistência (R) e a 

diminuição da capacitância (C e CPE) sugerem um filme passivo com menos 

defeitos. Conforme os valores da Tabela 12 e da Tabela 13, observa-se que para 

os aços ISO e 444S os valores da Rext e Rint aumentaram com o tempo de 

imersão. Tal variação associada à redução dos valores de capacitância (CPEext e 
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Cint), sugere que o filme dúplex torna-se menos defeituoso no decorrer do ensaio 

e, desta forma, mais resistente à transferência de cargas. Os valores de Rint são 

mostrados na Figura 46.  

 

Figura 46 – Valores da resistência da camada interna do filme passivo, Rint, 
obtidos pelos ajustes dos resultados experimentais ao CEE da Figura 43. 
 

Em todos os aços estudados a Rint foi cerca de duas a três ordens de 

grandeza superior aos valores de resistência da camada externa. Isto confirma 

que a resistência à corrosão destes materiais é conferida pela camada interna do 

filme passivo, rica em óxido de cromo. Os valores de Rint dos aços ISO, 444 e 

444S, tanto para 2 como 21 dias, foram superiores pelo menos em uma ordem de 

grandeza que o obtido pelo aço NeoM, o que indica um filme passivo menos 

resistente sobre este aço, em comparação aos demais. 

 

5.7 Propriedades Eletrônicas do Filme Passivo – Gráficos de Mott-Schottky  

O filme passivo, formado sobre os aços inoxidáveis, possui 

características semicondutoras e suas propriedades eletrônicas desempenham 

um papel importante na resistência à corrosão (HAKIKI et al, 1995). Com o 

objetivo de estudar estas propriedades, foi proposta a metodologia de Mott-

Schottky, comparando as propriedades eletrônicas do filme passivo do aço 444 

com o filme formado sobre o aço NeoM. 

Segundo diversos autores (HAKIKI et al., 1995, HAKIKI e DA CUNHA 

BELO, 1998, MARTINI e MULLER, 2000, MONTEMOR et al., 2000, ANTUNES 

2006, TERADA 2008), o filme passivo dos aços inoxidáveis é descrito por um 

modelo de camada dúplex, formada por uma camada externa rica em 

óxidos/hidróxidos de ferro e uma camada interna, rica em óxido de cromo. A 
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camada externa apresenta comportamento de um semicondutor extrínseco tipo-n, 

e a interna do tipo-p. Os gráficos de Mott-Schottky, representando 1/C2 versus U 

(potencial), têm uma inclinação negativa, quando o óxido responsável pelas 

medidas de capacitância for tipo-p e positiva quando tipo-n. A parte de inclinação 

positiva da reta, relacionada às polarizações acima do potencial de banda plana 

(Ebp), apresenta excesso de cargas negativas, geradas pelas lacunas de íons 

metálicos das camadas externas de óxidos e hidróxidos de ferro e, portanto, são 

doadores de cargas. O número de dopantes será representado pela abreviação 

ND (número de doadores), toda vez que se referir a esta parte do gráfico de Mott-

Schottky. Por outro lado, a parte de inclinação negativa da reta, referente aos 

valores de 1/C2 abaixo do potencial Ebp, está associada a um semicondutor 

extrínseco tipo-p. Este semicondutor apresenta excesso de cargas positivas, 

geradas pelas lacunas ou buracos eletrônicos das camadas externas de óxido de 

cromo e, portanto, são aceitadores de cargas. O número de dopantes será 

representado pela abreviação NA (número de aceitadores). Para a determinação 

do potencial de banda plana (Ebp), foi utilizado o método de extrapolação das 

retas de inclinação positiva e negativa, conforme exemplificado na Figura 47. 

 

Figura 47- Determinação do potencial de banda plana.  
 
 

5.7.1 Aço NeoMagnet 

Os gráficos de Mott-Schottky para o aço NeoM após 2, 7, 14 e 21 dias 

de imersão em solução PBS, naturalmente aerada a 37 ºC, são mostrados na 

Figura 48. 

Observou-se que para este material há duas inclinações bem distintas, 

confirmando a presença de um óxido com estrutura dúplex, um com propriedades 
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eletrônicas predominantes de um semicondutor tipo-p, e outro com propriedade 

predominante de um condutor do tipo-n. 

 

Figura 48 - Gráficos de Mott-Schottky para o aço NeoM em solução PBS, 
naturalmente aerada a 37 ºC.  
 

O potencial de banda plana (Ebp), para os quatros períodos estudados, 

foi de aproximadamente -0,4 V. Este valor está em acordo com os Ebp descritos 

por outros autores para aços inoxidáveis com camada passiva dúplex (HAKIKI et 

al.1995; DA CUNHA BELO et al. 1998; MONTEMOR et al. 2000, ANTUNES, 2000 

e TERADA 2008). Descrevendo-se a parte do gráfico correspondente aos 

doadores de cargas (inclinação positiva para potencial > Ebp), observou-se que as 

curvas referentes ao filme passivo, após 7, 14 e 21 dias, mostraram inclinações 

similares, mas ligeiramente mais acentuadas que a observada em 2 dias de 

ensaio. Para a região de inclinação negativa (potencial entre -0,4 V e -1 V), 

responsável pela resposta dos semicondutores extrínsecos tipo-p, notou-se a 

ausência de uma alteração significativa nas inclinações das retas. Estas 

pequenas alterações de inclinação serão discutidas mais a frente, após o cálculo 

do número de dopantes para cada região e período de imersão. 

Os valores da concentração de doadores de carga no filme passivo 

(N
D
), determinados a partir dos gráficos de Mott-Schottky (Figura 48) na região de 

de inclinação positiva (potenciais entre -0,4V e +0,5V), são mostrados na Figura 

49. 
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Figura 49 - Valores da concentração de doadores de carga no filme passivo do 
NeoM, determinados a partir dos gráficos de Mott-Schottky da Figura 48, na 
região de potenciais entre -0,4 V e +0,5 V. 
 

Pelos valores obtidos, verificou-se uma redução progressiva do número 

de doadores entre 2 e 14 dias de imersão, seguida por um ligeiro aumento em 21 

dias. Estes resultados sugerem que a camada mais externa do filme passivo, rica 

em óxido de ferro, apresenta características mais favoráveis à condução de 

cargas em 2 dias, do que nos demais períodos. As concentrações de dopantes 

variaram entre 1,98.1021 e 2,28.1021 dopantes/ cm3.  

As concentrações de aceitadores de carga no filme passivo (N
A
), 

determinadas a partir dos gráficos de Mott-Schottky (Figura 48) na região de 

inclinação negativa (<Ebp), são mostradas na Figura 50. 

 

 

Figura 50 - Valores da concentração de aceitadores de carga no filme passivo do 
aço NeoM, determinados a partir dos gráficos de Mott-Schottky da Figura 48, na 
região de potenciais entre -1 V e -0,4 V. 
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Para o óxido semicondutor tipo-p, houve uma alteração significativa no 

número de dopantes entre 2 e 21 dias de imersão. No período de 2 dias, a 

densidade foi de 1,55.1021 dopantes/cm3
, atingindo um pico de 1,88.1021 

dopantes/cm3 após 21 dias. Este resultado sugere um aumento dos portadores 

majoritários de carga no filme para 21 dias, indicando acréscimo da condutividade 

eletrônica. Este aumento de condutividade pode ser associado com a redução da 

resistência à corrosão, proporcionada pelo filme superficial. 

Na Figura 51 tem-se a concentração de dopantes do filme passivo do 

aço NeoM  para os aceitadores e os doadores de carga. 

 

 

Figura 51 - Valores da concentração de dopantes no filme passivo do aço NeoM, 
determinados a partir dos gráficos de Mott-Schottky (Figura 48).  

 

A concentração de ambos os tipos de dopantes foi maior para 21 dias 

de ensaio. Segundo TAVEIRA et al. (2010) um filme sobre aço inoxidável 

altamente dopado possui densidade de dopantes da ordem de 1019 a 1020 cm-3.  

O aço NeoM apresentou concentrações da ordem de 1021 cm-3. Os resultados 

indicaram aumento na concentração de defeitos eletrônicos entre 2 e 21 dias de 

imersão.  

 

5.7.2 Aço 444 

Os gráficos de Mott-Schottky para o aço 444 em 2, 7, 14 e 21 dias de 

imersão em solução PBS, são mostrados na Figura 52.  
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Figura 52 - Gráficos de Mott-Schottky para o aço AISI 444 em solução PBS, 
naturalmente aerada a 37 ºC. 
 

Observando-se as curvas obtidas pela técnica de Mott-Schottky para o 

aço 444 (Figura 52), verificou-se um comportamento típico de um filme passivo 

dúplex, cujos óxidos apresentaram respostas de um semicondutor extrínseco tipo-

n, na região de potencial > Ebp, e comportamento de um semicondutor extrínseco 

tipo-p, na faixa de potencial < Ebp.   

Nas curvas referentes à capacitância de um semicondutor tipo-n, 

notou-se diferentes inclinações para cada período de imersão, sendo a maior 

verificada em 21 dias. 

Tendo por base as curvas de Mott-Schottky (Figura 52), foram 

calculadas as densidades de doadores de carga no filme passivo sobre o aço 444 

(Figura 53). 

 

Figura 53 - Valores da concentração de doadores de carga no filme passivo do 
aço 444, determinados a partir dos gráficos de Mott-Schottky (Figura 52) na 
região de potenciais entre -1,5 V e +0,5 V. 
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As concentrações de dopantes no óxido externo semicondutor tipo-p 

(Figura 53), sugeriram que o filme passivo tornou-se menos condutor após 21 

dias. O pico no número de dopantes, em 2 dias, indicou maior número de defeitos 

no filme neste período, relacionado à formação de lacunas de íons metálicos 

(excesso de elétrons na camada de valência). A grande variação na concentração 

de doadores de carga, entre 2 e 21 dias, indicou que a camada externa do filme 

sofreu constantes modificações devido à ação do meio. Pelas inclinações das 

curvas obtidas nos diagramas de Mott-Schottky (Figura 52), foram calculadas as 

concentrações de aceitadores de carga para a camada interna de óxido das 

amostras do aço 444, entre 2 e 21 dias de imersão na solução PBS. 

 

 

Figura 54 - Valores da concentração de aceitadores de carga no filme passivo do 
aço 444, determinados a partir dos gráficos de Mott-Schottky (Figura 52) na 
região de potenciais entre -1,5 V e +0,5 V. 
 

A densidade de dopantes, no filme sobre as amostras do aço 444, 

apresentou pequena variação entre 2 e 7 dias. Em 14 dias, verificou-se um pico 

na concentração de aceitadores de carga, seguido por um decréscimo em 21 

dias. A variação de valores, entre o início e o fim do experimento, foi de 1,17x1021 

dopantes/cm3 (2 dias) para 1,21x1021 dopantes/cm3 (21 dias), ou seja, 

praticamente sem alteração.  

Na Figura 55 tem-se a concentração de dopantes, no filme óxido sobre 

o aço 444, para os aceitadores e os doadores de carga. 
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Figura 55 - Valores da concentração de dopantes no filme passivo do aço 444, 
determinados a partir dos gráficos de Mott-Schottky (Figura 52). 
 

A Figura 55 mostra diminuição do número doadores de carga entre 2 e 

21 dias, enquanto a concentração de aceitadores manteve-se praticamente 

estável no período. Assim, supõe-se que, a parte mais externa do filme de óxido 

(rica em óxido de ferro) torna-se menos defeituosa. Já a camada mais interna do 

filme (principal responsável pela resistência à corrosão), manteve-se praticamente 

invariável no eletrólito (solução PBS), o que é apoiado pelo comportamento 

altamente capacitivo indicado nos diagramas de EIE. 

 

5.7.3 Aço 444S (solubilizado) 

Os gráficos de Mott-Schottky para o aço 444 após 2, 7, 14 e 21 dias de 

imersão em solução PBS, naturalmente aerada a 37 ºC, são mostrados na Figura 

56. 

 As curvas da Figura 56 confirmam o comportamento dúplex do filme 

passivo, composto de óxidos com características semicondutoras do tipo-n e do 

tipo-p. Na região de inclinação positiva (potenciais > Ebp), correspondente a 

respostas de capacitância da camada mais externa do óxido, as curvas 

apresentaram similaridade de 2 até 14 dias. Ocorreu aumento significativo da 

inclinação em 21 dias, indicando comportamento eletrônico diferente dos demais 

períodos. Para as curvas correspondentes ao semicondutor tipo-p (potenciais < 

Ebp) as diferenças de inclinação não foram bem evidentes. 
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Figura 56 - Gráficos de Mott-Schottky para o aço 444 solubilizado em solução 
PBS, naturalmente aerada a 37 ºC. 
 

Após obter a inclinação de cada curva, através de regressão linear 

simples, foram calculadas as densidades de dopantes. As concentrações de 

aceitadores de carga no filme passivo (N
A
), determinadas a partir dos gráficos de 

Mott-Schottky (Figura 56), são mostradas na Figura 57. 

 

 

Figura 57- Valores da concentração de doadores de carga no filme passivo do 
aço 444S determinados a partir dos gráficos de Mott-Schottky (Figura 56) na 
região de potenciais > Ebp. 
 

A Figura 57 mostra grande diminuição da concentração de doadores de 

carga para 21 dias de imersão, sugerindo redução do número de defeitos na 

camada passiva sobre o aço solubilizado.  
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Figura 58 - Valores da concentração de aceitadores de carga no filme passivo do 
aço 444S, determinados a partir dos gráficos de Mott-Schottky (Figura 56) na 
região de potenciais < Ebp. 
 

Na Figura 58, tem-se a densidade de aceitadores de carga para as 

respostas de capacitância em potenciais < Ebp, correspondentes a 2, 7, 14 e 21 

dias de imersão em PBS a 37 ºC. Observa-se que a variação foi bem menor do 

que a de doadores de carga (Figura 57), indicando maior estabilidade da parte 

mais interna do filme passivo.  

Na Figura 59 são mostrados os gráficos comparativos das 

concentrações de dopantes no óxido sobre o aço 444S. Para as concentrações 

de aceitadores de carga, o aço 444S praticamente não apresentou variação entre 

2 e 21 dias (em 2 dias, 1,10x1021 dopantes/cm3 e, em 21 dias, 1,05x1021 

dopantes/cm3). Esta variação mínima é justificada pela maior estabilidade da 

camada mais interna do filme passivo, rica em óxido de cromo. Em 21 dias a 

densidade de doadores ficou abaixo da de aceitadores. Esta questão será 

discutida junto com os valores obtidos pelos CEE. 

 

 

Figura 59- Valores da concentração de dopantes no filme passivo do aço 444S, 
determinados a partir dos gráficos de Mott-Schottky (Figura 56). 
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5.8 Ensaios Eletroquímicos em Condição de Fresta 

Medidas de potencial de circuito aberto sob condição de fresta foram 

obtidas para dois dos aços estudados, ISO e 444, e os resultados são mostrados 

na Figura 26. 
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Figura 60- Variação do potencial de circuito aberto  para os aços ISO e 444, em 
condição de fresta, ao longo do tempo de 72 horas de imersão em PBS a 37ºC. 
 

Conforme pode ser observado na  Figura 60, o potencial de ambos os 

materiais logo após imersão foi de aproximadamente -170 mVAg/AgCl. Com o tempo 

de imersão, o potencial do aço ISO apresentou valores cada vez mais negativos, 

estabilizando ao redor de -500 mVAg/AgCl após 54 h. Para o aço 444, os valores de 

potencial apresentaram leve tendência a aumento até cerca de 28h. Após 

aproximadamente 28h de imersão ocorreu uma queda acentuada de potencial, 

atingindo valores de -400 mVAg/AgCl, mas o potencial aumenta lentamente e 

estabiliza novamente em valores de cerca de -150 mVAg/AgCl A queda de potencial 

deve ter ocorrido por quebra localizada do filme passivo que foi seguida pela 

reforma do filme e estabilização do potencial. O potencial foi deslocado de –400 

mV para -150 mV, mostrando que o meio apresenta condições oxidantes 

suficientes para a repassivação do filme. 

 A Figura 61 mostra os diagramas de Bode (a) e Nyquist (b) para os aços 

ISO e 444 após 2 e 7 dias de imersão em condição de fresta na solução PBS a 

37oC. 
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Figura 61 - Diagramas de Bode (a) e Nyquist (b) para os aços ISO e 444 nos 
períodos de imersão de 2 e 7 dias em condição de fresta. 
 

Os diagramas de Bode (Figura 61a) e Nyquist (Figura 61b) revelaram 

que tanto para o aço 444 quanto para o ISO ocorre aumento de impedância com 

o tempo de imersão, sendo mais elevados para o aço 444. Os altos valores de 

impedância para os dois aços são explicados pela condição passiva dos dois 

aços no meio testado. 

Para investigar a possibilidade de ocorrência de áreas de corrosão, a 

superfície exposta dos dois aços foi observada por MEV após 7 dias de imersão 

(Figura 62 e Figura 63). 
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Figura 62– Micrografias obtidas por MEV da superfície do aço ISO após 7 dias de 
imersão em solução PBS a 37ºC, sob condição de fresta.  

 

A Figura 62A revela uma superfície muito similar ao material apenas 

polido (Figura 12A) com a presença de pontos escuros, identificados 

anteriormente como inclusões de óxidos de titânio e nióbio. 

A varredura da superfície da amostra confirmou que a maioria dos 

pontos era de inclusões, porém também foram identificados alguns pites, 

conforme indicado na Figura 62B e C. O diâmetro dos pites  variou entre 3 e 8 

µm, ou seja, pequenos pites com formato regular.  

 

A 

B C 
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 Figura 63– Micrografias obtidas por MEV da superfície do aço 444 após 7 dias de 
imersão em solução PBS a 37 ºC, sob condição de fresta.  
 

A Figura 62A revela uma superfície muito similar ao material apenas 

polido (Figura 12A) com a presença de pontos escuros, identificados 

anteriormente como inclusões de óxidos de titânio e nióbio. 

A varredura da superfície da amostra confirmou que a maioria dos 

pontos era de inclusões, porém também foram identificados alguns pites, 

conforme indicado na Figura 62B e C. O diâmetro dos pites variou entre 3 e 8 µm, 

ou seja, pequenos pites com formato regular.  

A micrografia da Figura 63A revela uma superfície homogênea, 

aparentemente isenta de pites, com pequenos pontos escuros. Estes pontos 

foram observados em maior aumento e caracterizados por EDS como sendo 

inclusões da liga. Foi feita uma varredura na superfície da amostra não tendo sido 

encontrado nenhuma indicação sugestiva de corrosão localizada, na forma de 

pites. O aço 444 aparentemente não sofreu ataque pelo meio de ensaio, mesmo 

em condição de fresta. 

 

A 

B C 
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5.9 Mott-Schottky X CEE  

Uma comparação entre as características semicondutoras dos filmes 

óxidos, especificamente as densidades de dopantes, e seus comportamentos 

eletroquímicos, foi realizada para os aços NeoM e  444, sendo estas calculadas a 

partir das curvas de Mott-Schottky. Na Figura 64Erro! Fonte de referência não 

encontrada. é apresentada a densidade de doadores e aceitadores de carga 

para os aços 444, e NeoM, em 2 e 21 dias de imersão. Os resultados mostram 

que a concentração de doadores de carga (óxido semicondutor tipo-n), no período 

de 2 dias é alta para todas os dois aços. Para o aço 444, houve uma significativa 

redução desta concentração entre 2 e 21 dias de ensaio, enquanto que para o 

aço NeoM houve apenas uma pequena diminuição e neste período a diferença de 

densidade de defeitos entre os dois aços é muito elevada.  
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Figura 64 - Valores da concentração de doadores e aceitadores de carga no filme 
passivo sobre os aços 444 e NeoM. 
 

Na Tabela 14 são apresentados os valores da Rext e Rint das ligas 444 

e NeoM, obtidos pelo ajuste dos diagramas de EIS para 2 e 21 dias. A resistência 

externa (Rext ) refere-se à constante de tempo representada pelo R-CPE que 

modela a interface filme óxido-eletrólito, enquanto o par R-CPEint ou R-Cint 

simulam as propriedades da interface substrato metálico-óxido passivo. 

 

Tabela 14 – Valores de Rext e Rint (Ω.cm2) para as ligas 444 e NeoM, obtidos pelo 
ajuste dos diagramas de EIE para 2 e 21 dias. 

 2 dias 21 dias 

 Rext Rint Rext Rint 

444 2,5 x 103 5,7 x106 4,3 x 103 5,7 x106 
444S 5,4. 103 7,5 x 106 1,4. 104 9,6 x 106 

NeoM 4,4 x 103 2,0 x 105 4,5 x 103 2,7 x 105 

 

Comparando-se a tendência dos diagramas de Mott-Schottky com os 

valores de resistência da Tabela 8, observa-se que a queda de ND, para o aço 
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444, foi acompanhada por aumento significativo da Rext. Como os dopantes estão 

relacionados à condutividade eletrônica do filme, nota-se coerência entre os 

resultados obtidos. Para o aço NeoM, apesar da leve redução na densidade de 

dopantes, a Rext manteve-se constante. Isto pode ter sido influenciado pela 

presença de uma terceira constante no CEE deste material, para 21 dias. 

A propriedade de proteção contra a corrosão de filmes passivantes 

depende, entre outros fatores, de suas propriedades eletrônicas. Contudo, é 

importante salientar que podem ocorrer divergências entre os resultados 

eletroquímicos e a expectativa com relação à densidade de dopantes no filme 

óxido. Para TAVEIRA et al. (2010), os valores de capacitância obtidos por 

diagramas de Mott-Schottky , após tratamento de passivação do aço 304, podem 

ser influenciados pela alteração na área ativa de contato entre o filme e o óxido. 

De acordo com SATO (1990), a permeabilidade iônica e a morfologia do filme 

influenciam suas propriedades eletrônicas e sua resistência à corrosão.  

Tendo por base estas considerações e os resultados comparativos 

para 2 dias, foi possível observar que as propriedades eletrônicas do filme externo 

não apresentam boa correlação com a resistência à corrosão do aço, havendo 

discrepância entre a densidade de dopantes e a resistência à transferência de 

carga. Desta forma, a condutividade eletrônica do óxido não é o único fator a 

influenciar na resistência do filme externo, não devendo ser utilizada como critério 

único. 

Para todos os materiais, os valores dos aceitadores entre 1020 e 1021 

dopantes/cm3 estão de acordo com os obtidos por HAKIKI et al. em 1995 (aço 

304 e ligas Fe-Cr), por MONTEMOR et al. em 2000 (316L e ligas de níquel) e por 

CASTRO E VILCHE em 1993 (Ligas de Fe e Fe-Cr). 

Com relação ao aço AISI 444, a concentração de dopantes na parte do 

filme óxido mais próximo ao substrato metálico apresentou alta estabilidade entre 

2 e 21 dias (5,7 x106 Ω.cm2 ). As características do filme interno, descrito na 

literatura como fino e compacto (DA CUNHA BELO et al. 1998; MONTEMOR et 

al. 2000; HAKIKI et al. 1995), têm grande influência em sua resistência à 

corrosão. Segundo MILOSEV e STREHBLOW (2000) a camada interna, rica em 

Cr2O3, tem estequiometria aproximadamente constante em meios que favorecem 

a formação do filme passivo. Como o óxido de cromo é estável, a contribuição da 
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condutividade eletrônica deste filme é um fator extremamente importante na 

resistência à corrosão do substrato metálico. 

Segundo DI PAOLA (1989), leituras realizadas em diferentes 

frequências, resultam na dispersão dos valores de capacitância para uma mesma 

amostra e condição ensaiada. Esse comportamento pode ser atribuído a diversas 

causas como, por exemplo, a distribuição não uniforme de doadores no filme 

passivo ou a natureza amorfa do mesmo. 

Os resultados da análise química (Tabela 8) e os principais elementos 

de liga, obtidos por EDS (Figura 25), mostram que o aço NeoM, que deveria estar 

adequado à norma SUS444, possui composição química fora da esperada. O teor 

de Cr (12,5%) e de Mo (0,3%±0,2%) estão muito abaixo do requerido pela norma 

(17,5-19,5% para o cromo e 1,75-2,50% para o molibdênio). Na caracterização 

dos precipitados não foi identificada a presença de Ti e Nb, que deveriam ser 

encontrados em um aço estabilizado. Estes fatores podem justificar a menor 

resistência à corrosão do aço NeoM, indicada pelos ensaios eletroquímicos, em 

comparação aos demais aços utilizados. O aço NeoM apresentou os menores 

valores de impedância, maior susceptibilidade ao ataque de corrosão localizada 

por pite e maior condutividade eletrônica do óxido semicondutor tipo-p (camada 

interna do filme rica em cromo), que é o principal responsável pela resistência à 

corrosão dos aços inoxidáveis.  

Dos resultados obtidos supõe-se que, na confecção da base 

ferromagnética (NeoM), pode ter sido usado um aço 430, o qual não é indicado 

para uso como biomaterial devido à sua baixa resistência à corrosão. Por outro 

lado, o aço inoxidável AISI 444 apresentou resistência à corrosão equivalente a 

do aço austenítico ISO 5832-1 e superior a do aço NeoM. Estes resultados 

indicam que o aço AISI 444, utilizado neste trabalho, é adequado para uso na 

fabricação de componentes protéticos com fixação magnética, no que se refere à 

sua resistência à corrosão. 
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6. CONCLUSÒES  

Com base nos resultados obtidos, têm-se as seguintes conclusões: 

 O aço AISI 444 não apresenta citotoxicidade in vitro. 

 A força de retenção magnética relativa, aferida no aço 444, é equivalente a 

do aço utilizado na fabricação do conector magnético (NeoM).  

 O aço 444 (como recebido ou solubilizado) apresenta-se passivo em 

solução PBS e sua resistência à corrosão é similar à do aço ISO 5832-1.  

 A resistência à corrosão por pite do aço 444 é equivalente a do aço ISO 

5832-1 e superior à do aço NeoM, ambos utilizados como materiais de 

referência.  

 A análise química dos principais elementos de liga, mostraram que o aço 

NeoM, não está adequado à norma SUS 444, possuindo composição 

química fora da esperada. O teor de Cr (13,2%) e de Mo (0,34%) estão 

muito abaixo do requerido pela norma (17,5-19,5% para o cromo e 1,75-

2,50% para o molibdênio).  

 O aço NeoM apresentou os menores valores de impedância, maior 

susceptibilidade ao ataque de corrosão localizada por pite e maior 

condutividade eletrônica do óxido semicondutor tipo-p (camada interna do 

filme rica em cromo), que é o principal responsável pela resistência à 

corrosão dos aços inoxidáveis.  

 Os diagramas de Mott-Schottky indicam que: 

-O filme passivo sobre os aços 444 e NeoM possui caráter duplex, com o 

óxido mais interno apresentando propriedade de semicondutor tipo-p e de 

um semicondutor do tipo-n. 

-O filme óxido no aço 444 possui menor concentração de dopantes que o 

do aço NeoM, indicando que o primeiro apresenta maior resistência à 

transferência de carga através dele. 

 Em condição de fresta, o aço 444 não apresentou indício de corrosão 

localizada por pite. Este resultado indica um filme superficial mais protetor 

quando comparado ao aço ISO 5832-1. 
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 O aço NeoM, cuja fabricação deveria se adequar à norma SUS444, 

apresenta composição química fora da esperada e resistência à corrosão 

inferior às expectativas. 

 O aço inoxidável AISI 444 apresenta-se como material potencial para uso 

na fabricação de componentes protéticos com fixação magnética.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1) Estudo das correntes galvânicas geradas pelo par galvânico, formado entre 

o aço 444 e a liga de titânio CP grau IV. 

2) Aplicação de tratamento de passivação para promover o crescimento do 

óxido e avaliação das alterações eletrônicas, químicas e morfológicas, com 

relação ao óxido em solução de PBS.  

3) Caracterização da composição química do filme óxido por XPS com 

desbaste iônico (sputtering). 

4) Investigação da morfologia do filme passivo por microscopia de força 

atômica (AFM). 

5) Ensaios eletroquímicos em condição de fresta associado ao atrito. 
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ANEXO I 
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Ajustes dos diagramas de impedância pelo CEE para o aço 444 após 2 dias de 

imersão em solução PBS a 37 ºC. 
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CPE

1 
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Element Freedom Value Error Error % 
Rsol Free(+) 14,05 0,059108 0,4207 
CPE1-T Free(+) 4,3275E-05 2,757E-07 0,63709 
CPE1-P Free(+) 0,87269 0,0008825 0,10112 
R1 Free(+) 2526 254,73 10,627 
R2 Fixed(X) 5,7287E06 N/A N/A 
C1 Free(+) 2,4649E-06 2,2721E-07 9,2178 

Chi-Squared: 0,0018172 
Weighted Sum of Squares: 0,24896 

Data File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\444 2d.txt 
Circuit Model File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\444 2d2LAYERS.mdl 
Mode:  Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000) 
Maximum Iterations: 100 
Optimization Iterations: 0 
Type of Fitting:  Complex 
Type of Weighting:  Calc-Modulus 
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Rsol CPE1

R1 R2

C1

Element Freedom Value Error Error %

Rsol Free(+) 13,63 0,09508 0,69758

CPE1-T Free(+) 3,8267E-05 4,2211E-07 1,1031

CPE1-P Free(+) 0,85704 0,0015672 0,18286

R1 Free(+) 4341 454,38 10,467

R2 Fixed(X) 5,656E06 N/A N/A

C1 Free(+) 5,6287E-06 4,139E-07 7,3534

Chi-Squared: 0,0039991

Weighted Sum of Squares: 0,54787

Data File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\444 21d.txt

Circuit Model File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\444 21d2LAYERS.mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus  
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Ajustes dos diagramas de impedância pelo CEE para o aço 444 após 21 dias de 

imersão em solução PBS a 37 ºC. 
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Ajustes dos diagramas de impedância pelo CEE para o aço 444S após 2 dias de 

imersão em solução PBS a 37 ºC. 

Rsol CPE1 

R1 R2 

C1 

Element Freedom Value Error Error % 
Rsol Free(+) 24,68 0,083622 0,33882 
CPE1-T Free(+) 3,2725E-05 2,0449E-07 0,62487 
CPE1-P Free(+) 0,89667 0,00083175 0,09276 
R1 Free(+) 5440,1 51,317 9,945 
R2 Fixed(X) 7,479E06 N/A N/A 
C1 Free(+) 2,3415E-06 1,703E-07 7,2731 

Chi-Squared: 0,0015293 
Weighted Sum of Squares: 0,20952 

Data File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\444S 2d.txt 
Circuit Model File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\444S 2d2LAYERS.mdl 
Mode:  Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000) 
Maximum Iterations: 100 
Optimization Iterations: 0 
Type of Fitting:  Complex 
Type of Weighting:  Calc-Modulus 
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Rsol CPE1

R1 R2

C1

Element Freedom Value Error Error %

Rsol Free(+) 35,02 0,16344 0,4667

CPE1-T Free(+) 2,4544E-05 1,9702E-07 0,80272

CPE1-P Free(+) 0,86323 0,0012097 0,14014

R1 Free(+) 13780 1603,9 11,639

R2 Fixed(X) 9,5858E06 N/A N/A

C1 Free(+) 2,4679E-06 2,0134E-07 8,1584

Chi-Squared: 0,0023759

Weighted Sum of Squares: 0,3255

Data File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\444S 21d.txt

Circuit Model File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\444S 21d2LAYERS.mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus  
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Ajustes dos diagramas de impedância pelo CEE para o aço 444S após 21 dias de 

imersão em solução PBS a 37 ºC. 
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Ajustes dos diagramas de impedância pelo CEE para o aço ISO após 2 dias de 

imersão em solução PBS a 37 ºC. 

 

Rsol CPE1 

R1 R2 

C1 

Element Freedom Value Error Error % 
Rsol Free(+) 19,4 0,067585 0,34838 
CPE1-T Free(+) 2,758E-05 2,052E-07 0,74402 
CPE1-P Free(+) 0,91635 0,0008624 0,094113 
R1 Free(+) 2040,4 180,105 9,282 
R2 Fixed(X) 1,054E07 N/A N/A 
C1 Free(+) 3,0837E-06 1,792E-07 5,8112 

Chi-Squared: 0,0016106 
Weighted Sum of Squares: 0,22065 

Data File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados 
Circuit Model File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados 
Mode:  Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000) 
Maximum Iterations: 10

0 Optimization Iterations: 0 
Type of Fitting:  Complex 
Type of Weighting:  Calc-Modulus 
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Rsol CPE1

R1 R2

C1

Element Freedom Value Error Error %

Rsol Free(+) 41,56 0,201 0,48364

CPE1-T Free(+) 1,9187E-05 1,5027E-07 0,78319

CPE1-P Free(+) 0,84913 0,0011707 0,13787

R1 Free(+) 15742 1591,2 10,108

R2 Fixed(X) 1,1586E07 N/A N/A

C1 Free(+) 2,1213E-06 1,5206E-07 7,1682

Chi-Squared: 0,002183

Weighted Sum of Squares: 0,29907

Data File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\ISO 21d.txt

Circuit Model File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\ISO 21d2LAYERS.mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus  
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Ajustes dos diagramas de impedância pelo CEE para o aço ISO após 21 dias de 

imersão em solução PBS a 37 ºC. 
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Rsol CPE1

R1 R2

CPE2

Element Freedom Value Error Error %

Rsol Free(+) 10,52 0,079015 0,75109

CPE1-T Free(+) 9,4032E-05 1,8449E-06 1,962

CPE1-P Free(+) 0,82046 0,0033213 0,40481

R1 Free(+) 4416 196,81 4,4567

R2 Free(+) 2,0292E05 20089 9,9

CPE2-T Free(+) 0,00013094 3,0461E-06 2,3263

CPE2-P Fixed(X) 0,83544 N/A N/A

Chi-Squared: 0,0037442

Weighted Sum of Squares: 0,5092

Data File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\NeoM 2d.txt

Circuit Model File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\EIE\TXT Zview\NeoM 2d2LAYERS-2.mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus  
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Ajustes dos diagramas de impedância pelo CEE para o aço NeoM após 2 dias de 

imersão em solução PBS a 37 ºC. 
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Ajustes dos diagramas de impedância pelo CEE para o aço NeoM após 21 dias 

de imersão em solução PBS a 37 ºC. 

 
 

Rsol CPE1 

R1 CPE2 

R2 C1 

R3 

Element Freedom Value Error Error % 
Rsol Free(+) 30,70

6 

0,20477 0,55254 
CPE1-T Free(+) 4,8349E-05 1,0825E-06 2,2389 
CPE1-P Free(+) 0,84042 0,002669 0,31758 
R1 Free(+) 1424 135,91 9,5442 
CPE2-T Free(+) 4,0673E-05 1,1604E-06 2,853 
CPE2-P Free(+) 0,69276 0,0071383 1,0304 
R2 Free(+) 4466 196,7 4,4051 
C1 Fixed(X) 0,00012009 N/A N/A 
R3 Free(+) 2,6692E05 25690 9,6246 

Chi-Squared: 0,00082906 
Weighted Sum of Squares: 0,11109 

Data File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\ 
Circuit Model File: C:\Users\Rogerio\Documents\Doutorado\Resultados\ 
Mode:  Run Fitting / Freq. Range (0,001 - 1000000) 
Maximum Iterations: 100 
Optimization Iterations: 0 
Type of Fitting:  Complex 
Type of Weighting:  Calc-Modulus 

10-2 10-1 100 101 102 103 104 105
101

102

103

104

105

Frequency (Hz)

|Z
|

NeoM 21d.txt
FitResult

10-2 10-1 100 101 102 103 104 105

-75

-50

-25

0

Frequency (Hz)

th
e

ta


