
 
 

 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E CIÊNCIA DE 

MATERIAIS 

 

 

 

 

 

ARTHUR CESAR MINA ALBUQUERQUE COELHO 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE SENSITIZAÇÃO DE UMA LIGA DE ALUMÍNIO-

MAGNÉSIO PELOS MÉTODOS NAMLT E DL-EPR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZA 

2019 



 
 

ARTHUR CESAR MINA ALBUQUERQUE COELHO 

 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE SENSITIZAÇÃO DE UMA LIGA DE ALUMÍNIO-
MAGNÉSIO PELOS MÉTODOS NAMLT E DL-EPR  

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Ciência de 
Materiais da Universidade Federal do Ceará, 
como requisito parcial à obtenção do título de 
mestre em Engenharia e Ciência de Materiais. 
Área de concentração: Metalurgia Física. 
 
Orientador: Prof. Dr. Marcelo José Gomes da 
Silva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 

2019 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

C614i Coelho, Arthur Cesar Mina Albuquerque.
    Identificação do grau de sensitização de uma liga de alumínio-magnésio pelos métodos NAMLT e DL-
EPR / Arthur Cesar Mina Albuquerque Coelho. – 2019.
    63 f. : il. color.

     Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Ciência de Materiais, Fortaleza, 2019.
     Orientação: Prof. Dr. Marcelo José Gomes da Silva.

    1. Liga AA5086. 2. Tratamento térmico. 3. Deformação plástica. 4. Corrosão intergranular. 5. Grau de
sensitização. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 620.11



 
 

ARTHUR CESAR MINA ALBUQUERQUE COELHO 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE SENSITIZAÇÃO DE UMA LIGA DE ALUMÍNIO-
MAGNÉSIO PELOS MÉTODOS NAMLT E DL-EPR  

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Ciência de 
Materiais da Universidade Federal do Ceará, 
como requisito parcial à obtenção do título de 
mestre em Engenharia e Ciência de Materiais. 
Área de concentração: Metalurgia Física. 
 

Aprovada em: 30 / 11 / 2018. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

________________________________________ 
Prof. Dr. Marcelo José Gomes da Silva (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Walney Silva Araújo 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

_________________________________________ 
Profa. Dra. Lorena Braga Moura 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Deus. 

A minha esposa, Arlene Santisteban Campos. 

 

 
 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por mostrar, ainda que em linhas tortas, os caminhos a seguir nas horas 

incertas. 

Aos meus pais, Júlio e Gilce, pela educação, primórdio para este momento de 

minha vida. 

A minha esposa, Arlene, que está ao meu lado a mais de dez anos, sempre 

contribuindo para o meu crescimento profissional. É com o apoio e, por vezes, sacrifício, dela 

que chego neste patamar acadêmico.  

Ao grande amigo e orientador, Prof. Dr. Marcelo José Gomes da Silva, pelo 

ensino, apoio e dedicação prestados antes, durante e depois da realização deste trabalho. 

A professora participante da banca examinadora Profa. Dra. Lorena Braga Moura 

pelo tempo, pelas valiosas colaborações e sugestões. 

Ao meu grande amigo e primo, Émerson Mendonça Miná, por todo o apoio e 

ajuda no desenvolver deste trabalho.  

Aos meus amigos de curso, pelo incentivo e amizade em todos os momentos, 

tonando mais fácil esta realização. Em especial, Luís Gastão, Laudenor Amorim, Rivelino 

Batista, Luiz Flávio, Kaio Hemerson, Mauro Florez, Raphaella Hermont, Diego Caitano, 

Émerson Miná, Úrsula Cid e Valéria Sousa.  

A todos os integrantes do Laboratório de Caracterização de Materiais (LACAM), 

que direta ou indiretamente colaboraram para realização de meu trabalho.  

À Industria Naval do Ceará (INACE), pelo apoio ao ceder o material necessário 

para a construção dos corpos de prova.  

Aos Laboratórios de Caracterização de Materiais (LACAM), de Pesquisa e 

Tecnologia em Soldagem (LPTS) e de Pesquisa em Corrosão (LPC) do Departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da UFC, em especial aos Prof. Dr. Cleiton Carvalho 

Silva, Prof. Dr. Hamilton Ferreira Gomes de Abreu e Prof. Dr. Walney Silva Araújo.  

A todo o corpo docente que, de forma direta ou indireta, contribuiu para a minha 

formação e aprendizagem. 

À Universidade Federal do Ceará, por proporcionar minha formação desde a 

graduação, local onde pude adquirir minha bagagem de conhecimento.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A autorrealização deve ser um dos principais 

objetivos da vida, sem ela somos como uma 

ferramenta quebrada, existimos, mas somos 

inúteis." (Adriano Martins Pinheiro) 

 



 
 

RESUMO 

 

Ligas de alumínio-magnésio (Al-Mg) são utilizadas em diversos setores industriais, sendo 

bastante difundidas na indústria naval. Entretanto, teores de magnésio acima de 3%p/p 

favorecem a sensitização dessas ligas pela precipitação de uma fase, denominada β (Mg2Al3), 

que é deletéria à propriedade de resistência à corrosão. As trincas causadas pelo processo de 

sensitização provoca danos em embarcações acarretando prejuízos à indústria naval. Este 

trabalho teve por objetivos: i) calcular o grau de sensitização (DoS) em diferentes condições 

de envelhecimento através da perda de massa em ácido nítrico (NAMLT); ii) verificar a 

aplicabilidade da técnica eletroquímica de reativação potenciocinética cíclica (DL-EPR) em 

ligas de Al-Mg, bem como o cálculo da DoS com tal técnica; e iii) analisar se deformações a 

frio em ligas de Al-Mg interferem na DoS. Para o primeiro objetivo, as amostras foram 

submetidas a vinte condições de tratamento térmico, conforme esquema fatorial de cinco 

condições de temperaturas (50, 100, 175, 350 e 500 °C) e quatro tempos (1, 24, 72 e 168 h). 

Para o segundo objetivo foram utilizados seis tratamentos térmicos, três dos quais 

apresentavam amostras sensitizadas conforme análise prévia pela técnica NAMLT. Os 

resultados das análises prévias de perda de massa foram comparados com os resultados 

obtidos pela técnica DL-EPR, com o DoS calculado através da razão entre picos de corrente 

catódico e anódico (Ir/Ia). Já o terceiro e ultimo objetivo, utilizou amostras laminadas a frio e 

amostras recozidas a 500 °C por 1 h, sensitizando-as em duas condições: 175 °C por 1 e por 7 

dias. Os experimentos mostraram que na temperatura de 175 °C, independente do tempo de 

envelhecimento, e na de 100 °C, envelhecida por 168 h, houve sensitização da liga de 

AA5086 (AlMg4), conforme ensaio NAMLT, tendo o envelhecimento a 175 °C por 168 h a 

condição mais crítica. Os ensaios com DL-EPR para quantificar o DoS em ligas de alumínio 

se mostrou aplicável e confirmaram, pela relação Ir/Ia, os resultados obtidos pela técnica 

NAMLT. Deformações plásticas mostraram ter influência sobre o aumento da DoS, de forma 

que as amostras laminadas obtiveram maior perda de massa e maior relação Ir/Ia. A 

aplicabilidade da técnica DL-EPR mostrou-se também eficaz em amostras com deformações 

plásticas. 

 

Palavras-chave: Liga AA5086. Tratamento térmico. Deformação plástica. Corrosão 

intergranular. Grau de sensitização. 



 
 

ABSTRACT 

 

Aluminum-magnesium alloys (Al-Mg) are used in many industrial sectors and are widespread 

in the naval industry. However, magnesium contents above 3%w/w favor the sensitization of 

these alloys by the precipitation of a phase, called β (Mg2Al3), which is deleterious to the 

property of corrosion resistance. Cracking caused by the sensitization process causes damage 

to vessels and damages the shipbuilding industry. The objective of this work was to: i) 

calculate the degree of sensitization (DoS) in different aging conditions through Nitric Acid 

Mass Loss Test (NAMLT); ii) verify the applicability of Electrochemical Potentiokinetic 

Reactivation of Double Loop (DL-EPR) in Al-Mg alloys, as well as the calculation of DoS 

with this technique; and iii) analyze whether cold deformations in Al-Mg alloys interfere with 

DoS. For the first objective, the samples were submitted to twenty thermal treatment 

conditions, according to a factorial scheme of five temperature conditions (50, 100, 175, 350 

and 500 °C) and four times (1, 24, 72 and 168 h).  For the second objective, six thermal 

treatments were used, three of which presented sensitized samples according to the previous 

analysis by the NAMLT technique. The results of the previous mass loss analysis were 

compared with the results obtained by the DL-EPR technique, with the DoS calculated by the 

ratio between cathodic and anode current peaks (Ir/Ia). The third and the last objective was to 

use cold rolled samples and samples annealed at 500 °C for 1 h, sensitizing them under two 

conditions: 175 °C for 1 and 7 days. The experiments showed that at a temperature of 175 °C, 

regardless of the aging time, and at 100 °C, aged for 168 h, there was a sensitization of the AA 

5086 alloy (AlMg4), according to the NAMLT assay, aging at 175 °C by 168 h was a more 

critical condition. The DL-EPR assays to quantify the DoS in aluminum alloys were shown to 

be applicable and confirmed by the Ir/Ia ratio the results obtained by the NAMLT technique. 

Plastic deformations showed to have influence on the increase of the DoS, so that the 

laminated samples obtained greater mass loss and higher Ir/Ia ratio. The applicability of the 

DL-EPR technique was also effective in samples with plastic deformations. 

 

Keywords: Alloy AA5086. Heat treatment. Plastic deformation. Intergranular corrosion. 

Degree of sensitization. 
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CAPÍTULO 1 
 
INTRODUÇÃO 

 
Na indústria naval, o aço já é um material usado a mais de 150 anos, entretanto a 

demanda por navios maiores e/ou de menor peso fez os projetistas buscarem materiais 

alternativos. Assim, as ligas de alumínio, em virtude de suas propriedades mecânicas, 

resistência à corrosão e densidade cerca de três vezes inferior a do aço (2,73 g cm-3 para o 

alumínio e. 7,85 g cm-3 para o aço) foram, a partir da década de 60, utilizadas para fins navais. 

Inicialmente para pequenas embarcações ou embarcações rápidas, como lanchas patrulhas e 

catamarãs, posteriormente para grandes embarcações. 

As ligas de alumínio-magnésio, que compõem a série 5XXX, têm ampla aplicação 

industrial desde tampas de latas de Al, componentes automotivos, aplicações criogênicas e até 

estruturas navais. 

Contudo, em ligas de Al-Mg com teores de magnésio acima de 3%(p/p), pode 

haver a precipitação de fase β (Mg2Al3) nos contornos de grãos. Este precipitado é 

eletroquimicamente ativo e pode sofrer corrosão preferencial, assim, quando presente nos 

contornos de grãos, favorece a corrosão intergranular. Podendo ser ainda mais crítico quando 

o material é exposto a tensões, podendo gerar uma corrosão sob tensão (CST). 

Na indústria naval, o processo de soldagem pode fornecer aporte térmico 

suficiente para que se desenvolvam precipitados de Mg2Al3 nos contornos de grãos, 

principalmente na região da zona afetada pelo calor (ZAC). 

Além dos processos de soldagem, como a sensitização das ligas de Al-Mg pode 

ocorrer em baixas temperaturas, a própria exposição de chapas metálicas dos cascos de 

embarcações ao sol, com o tempo, pode ocasionar a formação dos precipitados de fase β nos 

contornos de grão, favorecendo a corrosão intergranular ou sob tensão. 

Uma das condições metalúrgicas que contribuem para a precipitação, é o estado 

de encruamento da liga ocasionado por deformações a frio. Na indústria naval, é frequente o 

uso de processos de fabricação que induzem deformações a frio em chapas e perfis, utilizando 

equipamentos tais como prensas hidráulicas e calandras. A própria chapa de alumínio utilizada 

nos estaleiros para fabricação das embarcações e de suas estruturas, muitas vezes está em 

estado laminado. Desta forma, é possível que tais processos acelerem a precipitação de fase β 

nos alumínios navais e, consequentemente, contribua negativamente para a resistência à 
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corrosão dessas ligas. 

Estima-se que no mundo, mais de 200 embarcações ficam inutilizadas por ano 

devido à corrosão intergranular em ligas de alumínio. Embora atualmente muitos avanços 

tecnológicos já tenham sido realizados de forma mitigar tal problema, a literatura ainda carece 

de informações a  cerca do grau de sensitização (Degree of Sensitization - DoS) que a liga 

AA5086 pode apresentar em diferentes condições de envelhecimento e em condição de 

encruamento. 

Além disso, atualmente a técnica usada para se calcular o DoS é a de perda de 

massa por ácido nítrico (Nitric Ácid Mass Loss Test – NAMLT), proposta pela norma ASTM 

G67, que trata-se de uma técnica destrutiva e de difícil aplicação em virtude da preparação 

dos corpos de prova. Desta forma, técnicas não destrutivas que possibilitem a aplicação em 

campo se tornam necessárias para a prevenção da sensitização das ligas de Al-Mg nas 

diversas áreas de suas aplicações. 

 

1.1 Hipóteses 

 

• Poderá haver sensitização da liga de alumínio AA5086, mesmo em baixas 
temperaturas. 

• A técnica eletroquímica de reativação potenciocinética cíclica (DL-EPR) pode ser 
aplicada em ligas de Al-Mg, como ferramenta não destrutiva para o cálculo do DoS. 

• Deformações a frio contribuem para o aumento do grau de sensitização em liga de Al-
Mg. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Geral  

 

Estudar o efeito do tratamento térmico e da deformação plástica no grau de 

sensitização de uma liga comercial AlMg4 (AA5086) utilizando o teste por perda de massa 

em ácido nítrico (NAMLT) e a técnica eletroquímica de reativação potenciocinética cíclica 

(DL-EPR).  
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1.2.2 Específicos  

 

• Identificar o grau de sensitização das amostras da liga de Al-Mg através do teste por 
perda de massa com ácido nítrico (NAMLT). 

• Analisar a aplicabilidade e identificar o grau de sensitização das amostras da liga de 
Al-Mg através de ensaios não destrutivos por DL-EPR. 

• Analisar o efeito da deformação plástica sobre o grau de sensitização em uma liga de 
alumínio-magnésio AA5086 

 

1.3 Organização da dissertação  

 

Para cumprir os objetivos dessa dissertação, dividimos este trabalho em capítulos, 

conforme descritos a seguir. 

O capítulo 2 destina-se a apresentar brevemente a liga de alumínio da série 

5XXX, suas principais propriedades, microestrutura e seu processo de sensitização. Além 

disso, apresentará os ensaios por DL-EPR (Double Loop Electrochemical Potentiokinetic 

Reactivation) e por NAMLT, escopo deste trabalho.  

Já o capítulo 3 apresenta o material e métodos gerais dos ensaios apresentados nos 

capítulos seguintes.  

No capítulo 4, avaliamos o grau de sensitização das amostras da liga de alumínio-

magnésio AA5086, com base na norma ASTM G67, através do ensaio por perda de massa em 

ácido nítrico (Nitric Acid Mass Loss Test – NAMLT). Para isto, foi realizado tratamentos 

térmicos, com cinco variantes de temperatura (50,100, 175, 350 e 500 °C) e quatro de tempo 

(1, 24, 72 e 168 h), gerando vinte condições que foram analisadas em triplicatas. Tendo como 

resultado o grau de sensitização (Degree of Sensitization - DoS) das amostras, calculados em 

massa por unidade de área (mg cm-2), em cada um dos vinte tratamentos realizados. 

O capítulo 5 buscou analisar o DoS como função da relação entre corrente de pico 

catódica pela anódica (razão Ir/Ia), encontradas nos ensaios utilizando a técnica eletroquímica 

de reativação potenciocinética cíclica (DL-EPR). Para este capítulo, utilizamos amostras 

sensitizadas e não sensitizadas, conforme analise prévia pela técnica NAMLT nos 

experimentos mostrados no capítulo 2. Assim, selecionou três condições de temperatura (100, 

175 e 500 °C) e dois tempos de tratamento térmico (24 e 168 h). A técnica DL-EPR, diferente 

da NAMLT, é não destrutiva. Atualmente para caracterizar o DoS das ligas de Al-Mg são 
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usados os ensaios NAMLT, tendo alguns estudos com ensaios acústicos, não sendo 

encontrado na literatura ensaios DL-EPR para esta liga de alumínio. Então caracterizar a 

viabilidade de aplicação desta técnica para análises em alumínio foi um dos objetivos deste 

capítulo. 

Já o capítulo 6, tomando por base que nas indústrias navais frequentemente estão 

envolvidos trabalhos a frio no processo produtivo, e que tais deformações podem induzir 

precipitação de fases, assim como pode ocorrer nos aços inoxidáveis, foi analisado se a 

deformação teria alguma influência no DoS da liga de alumínio AA5086. Para atender o 

objetivo proposto pelo capítulo, fez-se um delineamento em esquema fatorial 2x2, com duas 

condições de trabalho (laminado a 30% e recozido a 500 °C por 1 h) e dois tempos de 

envelhecimento (24 e 168 h na temperatura de 175 °C). Para cada uma dessas condições foi 

analisado o DoS pelos métodos NAMLT e DL-EPR. 

Por último, as conclusões geral da dissertação são elencadas e expostas no 

capítulo 7. 
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CAPÍTULO 2 
 
REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Generalidades sobre o alumínio 

 

A produção do alumínio pode ser primária, a partir do minério, ou secundária, a 

partir da reciclagem (SANTOS FILHO, 2009). Contudo, a produção primária demanda muita 

energia elétrica (SPINELLI, 2004). Por esse motivo cerca de 90% do alumínio presente em 

veículos é recuperado e reciclado, com enormes vantagens ambientais e econômicas 

(CAPELARI e MAZAFERRO, 2009). 

O alumínio tem um alto potencial de oxidação. Contudo forma uma camada 

passiva (fina, densa e aderente) que o protege da corrosão em diversos meios. Entretanto, 

ambientes salinos, bases alcalinas (sódio e potássio) e alguns ácidos fortes como o ácido 

clorídrico e fluorídrico, podem comprometer a eficiência da camada passiva (PEREIRA, 

2010). A Tabela 2.1 exemplifica algumas das propriedades do alumínio. 

 

Tabela 2.1 – Principais propriedades do alumínio. 

Densidade 
Ponto de 

fusão 

Condutividade 

térmica a 25 °C 

Resistência a 

corrosão 

Propriedade 

magnética 
Refletividade 

2,7 g cm-3 660 °C 0,53 cal cm-1 °C-1 Elevada* 
Não 

magnético 

Acima de 

80% 
* Em virtude da formação da camada passiva que tende protege-lo de oxidações posteriores. 

Fonte: Smith (1998). 

 

Entretanto, o alumínio puro tem pouca aplicação. Assim, é mais comum o uso de 

ligas de alumínio, como: Al-Mg, Al-Cu, Al-Mn, etc. Tais elementos de liga, visam melhorar 

algumas propriedades do alumínio, conforme mostra a Tabela 2.2 (SMITH, 1998). 
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Tabela 2.2 – Efeito nas propriedades conferidas pelos elementos de liga. 

Elementos de liga Efeito na liga 

Magnésio Melhora a resistência à corrosão e as propriedades de 
endurecimento a frio.  

Silício Melhora a resistência mecânica. Juntamente com o 
magnésio ocorre o endurecimento por precipitação. 

Zinco 
Melhora a resistência mecânica, pode ocorrer 
endurecimento por precipitação, mas pode deixar a liga 
susceptível à corrosão sob tensão (CST).  

Cobre 
Melhora a resistência mecânica, pode ocorrer 
endurecimento por precipitação, mas piora a resistência à 
corrosão, a soldabilidade e ductilidade. 

Manganês Melhora a resistência mecânica, influencia na estrutura 
granular e impede a recristalização. 

Níquel Melhora a resistência à alta temperatura. 

Titânio Diminui o tamanho do grão melhorando a resistência 
mecânica 

Cromo Aumenta a resistência à corrosão sob tensão (CST). 

Ferro 

Normalmente está presente como impureza, mas no 
alumínio puro, quando sua concentração é menor que 1% 
em peso, melhora a resistência mecânica. Diminui a 
resistência à corrosão nas ligas de alumínio. 

Fonte: Smith (1998). 

 

Conforme o tratamento térmico que pode ser submetido às ligas de alumínio, elas 

podem ser classificadas em tratável termicamente (ligas das séries 2XXX, 6XXX e 7XXX) e 

não tratáveis termicamente (ligas das séries 1XXX, 3XXX e 5XXX). Ela é considerada 

tratável termicamente quando pode ser endurecida por um processo de envelhecimento, ao 

qual se precipita fases intermetálicas (PEREIRA, 2010; SMITH, 1998).  

A Aluminium Association classifica os as ligas de alumínio por: EN AW XXXX, 

em AW significa Aluminium Wrought, i.e., ligas de alumínio trabalhadas; e EN AC XXX.X o 

qual AC significa Aluminium Cast e informa que estas ligas são para fundição. Entretanto, o 

mais comum de encontrar a classificação da liga apenas por AA XXXX ou AA XXX.X, 

seguida dos dígitos indicativos dos tratamentos térmicos (ou mecânicos).  

Nesta classificação, o primeiro dígito indica o principal elemento de liga (Tabela 

2.3). O segundo dígito indica uma modificação na liga original. Já os dois últimos dígitos só 

terão um significado especial quando se tratar da série de alumínio comercialmente puro 

(série 1XXX), neste caso indicam o grau de pureza acima de 99% (PEREIRA, 2010). 
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Tabela 2.3 – Classificação das ligas de alumínio e suas principais aplicações. 

Liga Principal(is) elemento(s) de liga Principais Aplicações 

1XXX Comercialmente puro Contatos elétricas e indústria química 

2XXX Cobre Aeronáutica 

3XXX Manganês Latas de bebidas e panelas 

4XXX Silício Automotiva e metal de adição para solda 

5XXX Magnésio Náuticas 

6XXX Magnésio e silício Aplicações arquitetônicas e automotivas 

7XXX Zinco Aeronáutica 

8XXX Outros elementos Diversas 

9XXX Série não utilizada - 
Fonte: Tony Anderson (2002). 

 

 

2.2 Liga de alumínio-magnésio e o fenômeno da sensitização 

 

As ligas de alumínio-magnésio, que compõem a série 5XXX, têm ampla aplicação 

industrial desde tampas de latas de Al (ALSAFFAR e BDEIR, 2008), componentes 

automotivos (CHOI et al., 2018; HIRSCH, 2014; SUN et al., 2013), aplicações criogênicas 

(HUANG et al., 2017) até estruturas navais (CRANE e GANGLOFF, 2016; HAJAR et al., 

2016; LIN et al., 2017). Entretanto, é na área naval que estas ligas se destacam, tendo como as 

principais ligas marítimas de alumínio da série 5xxx utilizadas a AA5086, AA5083, AA5456 

e AA5454, devido principalmente à resistência à corrosão e soldabilidade (BAY, 2017). A 

Tabela 2.4 mostra a faixa de composição esperada para tais ligas. 
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Tabela 2.4 – Composições químicas das principais ligas de alumínio utilizadas na indústria 

naval. 

Liga 
Composição química (%p/p) 

Mg Zn Si Ti Cr Mn Fe Cu Al 

AA 5083 
3,5 a 

4,5 

Max. 

0,25 

Max. 

0,40 
Max. 
0,15 

0.05 a 
0.25 

0.4 a 
1.0 

Max. 
0,40 

Max. 
0,10 

Bal. 

AA5086 
4,0 a 

4,9 

Max. 

0,25 

Max. 

0,40 
Max. 
0,15 

0.05 a 
0.25 

0.2 a 
0.7 

Max. 
0,50 

Max. 
0,10 

Bal. 

AA5456 
4,7 a 

5,5 

Max. 

0,10 

Max. 

0,25 
- 

0.05 a 
0.20 

0.05 a 
0.20 

Max. 
0,25 

Max. 
0,10 

Bal. 

AA5454 
2,4 a 

3,0 

Max. 

0,24 

Max. 

0,25 
Max. 
0,20 

0.05 a 
0.20 

0.50 a 
1.0 

Max. 
0,25 

Max. 
0,10 

Bal. 

Legenda: Bal. = Balanço, Máx. = Máximo de 

Fonte: Aluminium Assossiation (2015). 
 

Segundo Tony Anderson (2002), ligas de alumínio-magnésio, compõe a série de 

classificação 5XXX. Caracterizam-se por apresentar boas propriedades mecânicas, resistência 

à corrosão, densidade cerca de três vezes inferior a do aço e excelente soldabilidade (BAY, 

2017; KCIUK e TKACZYK, 2007). 

Contudo, concentrações de magnésio acima de 3%(p/p), em ligas de Al-Mg 

submetidas à temperaturas por volta de 50 a 200 °C, pode favorecer a precipitação de fase β 

(Mg2Al3) nos contornos de grãos, conforme mostra a Figura 2.1 (HOLROYD et al., 2017; 

YAN et al., 2016). Este precipitado forma fases estáveis e incoerentes com a matriz de 

alumínio, têm a estrutura cúbica de face centrada (CFC), possuem estequiometria Al3Mg2 e 

tamanho aproximadamente igual a 250nm, estando orientados na matriz na direção (111)β // 

(001)α e [110]β’ // [010]α. (UNOCIC, 2008). 
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Figura 2.1 – Microscopia eletrônica de varredura da liga de alumínio AA5083 sensitizada a 

120 °C por 300 h mostrando a fase β descontínua no contorno de grão. A amostra foi polida e 

atacada com solução de (NH4)2S2O8. 

 

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2016). 

 

A fase β é eletroquimicamente ativa, em comparação à matriz, contribuindo assim 

para a corrosão intergranular (ZHANG et al., 2015) e para a corrosão sob tensão 

(CORMACK, 2012). 

Pelo diagrama de fase binário do Al-Mg (Figura 2.2) é possível descrever cinco 

fases sólidas em equilíbrio: i) Solução sólida de alumínio (α); ii) O componente intermetálico 

β (Al2Mg3); iii) O composto de linha ε; iv) O composto γ (Al12Mg17); e v) Solução sólida de 

Mg (δ) (UNOCIC, 2008). A precipitação do componente intermetálico β, nos contornos de 

grão, é o que chamamos de sensitização do alumínio (YAN et al., 2016). 
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Figura 2.2 – Diagrama binário da liga Al-Mg.  

 

 
 

Fonte: Adaptado de Mohammadi et al. (2015). 

 
2.3 Técnica de perda de massa em ácido nítrico (NAMLT)  

 

Este ensaio fornece uma medida quantitativa da suscetibilidade à corrosão 

intergranular de ligas Al-Mg e Al Mg-Mn. Consiste em imergir amostras de tais ligas em 

ácido nítrico concentrado a 30 °C por 24 h e determinar a perda de massa por unidade de área 

como uma medida de suscetibilidade à corrosão intergranular. O ácido nítrico dissolve 

preferencialmente a fase β (Al2Mg3), um composto intermetálico de alumínio-magnésio que 

tende a se precipitar nos contornos de grãos, ao invés da solução sólida de magnésio na matriz 

de alumínio. Quando este composto é precipitado em uma rede relativamente contínua ao 

longo dos contornos dos grãos, ocorre um ataque preferencial nos contornos dos grãos. Esta 

corrosão preferencial causa perdas de massa relativamente grandes da ordem de 25 a 75 mg 

cm-2, enquanto que as amostras de materiais resistentes intergranulares perdem apenas cerca 

de 1 a 15 mg cm-2.  

A precipitação desta segunda fase nos limites de grão também dá origem à 

corrosão intergranular quando o material é exposto a ambientes naturais contendo cloreto, tais 

como atmosferas costeiras ou água do mar. A magnitude em que a liga será suscetível à 

corrosão intergranular depende do grau de continuidade do precipitado nos limites do grão. 
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Manifestações visíveis do ataque podem estar em várias formas, como corrosão por esfoliação 

ou corrosão sobtensão, dependendo da morfologia da estrutura do grão e da presença de 

tensões. 

 

2.4 Técnica eletroquímica de reativação potenciocinética (EPR) 

 

Para entender o ensaio EPR, devemos primeiro compreender o fenômeno da 

passivação. Alguns materiais, como é o caso dos aços inoxidáveis e o do alumínio, em 

determinados meios, se corroem ativamente, mas formam uma camada de óxido homogênea e 

aderente a superfície do metal, que protege o restante do material da oxidação. Em termos 

eletroquímicos, podemos analisar este processo por um gráfico potencial x corrente (Figura 

2.3). No momento em que o material começa a se oxidar, a corrente aumenta até um 

determinado potencial, denominado potencial de Flade (EF), neste ponto a corrente é máxima 

sendo denominada de corrente crítica (Icrit). Este ponto delimita a região ativa da passiva, pois 

a partir dele, a medida que o potencial aumenta a corrente cai, até um valor em que fica muito 

baixa, denominada corrente passiva (Ipass), neste ponto, há pouca ou nenhuma corrosão da 

liga. Quando este potencial aumenta ainda mais, chega a uma região em que a corrente pode 

voltar a aumentar, este ponto é muitas vezes denominado potencial de pite, visto que pode 

haver o estabelecimento de corrosão localizada, e início de uma nova reação anódica como a 

liberação de O2 (oxidação da água), ou mesmo, a transpassividade propriamente dita, que 

trata-se da transformação de um óxido, que fora formado sobre o metal, em um íon solúvel ou 

em outro óxido, por sua vez solúvel (CARNEIRO, 2014). 
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Figura 2.3 – Curva de polarização anódica esquemática de um metal que sofre passivação em 

determinado meio.  

 

Fonte: Carneiro (2014). 

 

2.4.1 Ensaio Single Loop (SL-EPR) 
 

Um material sensitizado, seja aço ou alumínio, pode criar um filme de passivação 

muito fraco ao longo das regiões vizinhas aos precipitados, devido a baixa concentração do 

elemento de melhoria da resistência corrosiva, nos aços inox, esse elemento é o cromo, já, 

para o alumínio, esse elemento é o magnésio. Assim, quando há uma mudança do potencial da 

região passiva para uma região ativa, a densidade de corrente aumenta devido à quebra do 

filme passivador que estava com sua resistência comprometida (OLIVEIRA, 2014) (Figura 

2.4). 
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Figura 2.4 – Diagrama esquemático descrevendo o processo do teste EPR de simple loop para 

os aços inoxidáveis 304 e 304L. 

.  
Fonte: Adaptado de Sedricks (1996). 

 

Para execução do ensaio, primeiramente deve-se preparar a amostra com 

polimento de 1 µm. Então estabelece, por um período o potencial correspondente ao de 

passivação. Depois reduz gradativamente o potencial (conforme velocidade de varredura) até 

o potencial de corrosão. Em materiais sensitizados, ocorrerá a quebra da camada passiva e a 

corrente cresce consideravelmente, já, em materiais não sensitizados o aumento da corrente é 

pequeno. 

 

2.4.2 Ensaio Double Loop (DL-EPR) 
 

Este ensaio usa a mesma célula, solução e temperatura do anterior, contudo a 

execução muda. A principal mudança é que não precisa de um acabamento superficial tão 

restrito, podendo ser este de até 150 µm. Isso agiliza o ensaio, e ainda possibilita a aplicação 

em campo (LIMA-NETO et al., 2008).  

O ensaio consiste em polarizar o material a partir do potencial de circuito aberto 

até potenciais na região de passivação, medindo o pico de corrente ativa (Ia). Depois a 

polarização é revertida até o potencial de circuito aberto, onde tem-se a corrente de pico de 
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reativação (Ir) (OLIVEIRA, 2014). A relação Ir/Ia é a medida do grau de sensitização, quão 

maior for essa relação, mais intensa será a sensitização (CARNEIRO, 2014). 

A Figura 2.5 mostra as curvas potenciocinéticas típicas obtidas através do ensaio 

DL-EPR, para um material não senstitizado (Figura 2.5a) e para um sensitizado (Figura 2.5b).  

 
Figura 2.5 – Curvas típicas obtidas através da técnica DL-EPR. a) material não sensitizado e 

b) material sensitizado. 

 
Fonte: Avelino-Júnior (2011). 

 
REFERÊNCIAS 

 

ALSAFFAR, Kiffaya Abood; BDEIR, Layla Muhsan Hasan. Recycling of aluminum 
beverage cans. Journal Of Engineering And Development, Bagdá, v. 12, n. 3, p.157-163, 
set. 2008. 
 
TONY ANDERSON. Welding Aluminium: Theory and Practice. 4. ed. Arlington: The 
Aluminium Association, 2002. 200 p. 
 
AVELINO JUNIOR, Archimedes Fortes. Análise da susceptibilidade à corrosão 
intergranular dos aços: AISI 317 e AISI 317L. 2011. 101 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 
de Pós-graduação em Engenharia e Ciência de Materiais, Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 2011. 
 
BAY, Rebecca Marie. The effect of sensitization on corrosion fatigue and threshold stress 
intensity of AA5083-H131 used for marine applications. 2017. 125 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Materials Science And Engineering, The Ohio State University, 
Columbus, 2017. 
 
CAPELARI, Tiago Valdameri; MAZZAFERRO, José Antônio Esmerio. Avaliação da 
geometria de ferramenta e parâmetros do processo FSW na soldagem da liga de alumínio AA 
5052. Soldagem e Inspeção, São Paulo, v. 14, n. 3, p.215-227, jul. 2009. 
 

A) B)



 
29 

CARNEIRO, Carlos Henrique Louback. Avaliação do grau de sensitização do Aço AISI 
304 pelo método DL-EPR de uma junta soldada com o processo tandem GMAW. 2014. 
112 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Metalúrgica da Escola Politécnica, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 
 
CHOI, In-kyu et al. Improved corrosion resistance of 5XXX aluminum alloy by 
homogenization heat treatment. Coatings, Basileia, v. 39, n. 8, p.1-9, jan. 2018. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.3390/coatings8010039>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
 
CORMACK, Emily C. The effect of sensitization on the stress corrosion cracking of 
aluminum alloy 5456. 2012. 101 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Science In Mechanical 
Engineering, United States Naval Academy, Monterey, 2012. 
   
CRANE, Cortney B.; GANGLOFF, Richard P.. Stress corrosion cracking of Al-Mg alloy 5083 
sensitized at low temperature. Corrosion, Houston, v. 72, n. 2, p.221-241, fev. 2016.  
 
HAJAR, H. M. et al. Protection against Corrosion of Aluminum Alloy in Marine Environment 
by Lawsonia inermis. International Journal Of Corrosion, Londres, v. 2016, n. 4891803, 
p.1-5, jan. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1155/2016/4891803>. Acesso em: 20 
mar. 2019. 
 
HIRSCH, Jürgen. Recent development in aluminium for automotive applications. 
Transactions Nonferrous Metals Society of China, Pequim, v. 24, n. 7, p. 1995-2002, jul. 
2014. 
   
HOLROYD, N.J.H. et al. Improved understanding of environment-induced cracking (EIC) of 
sensitized 5XXX series aluminium alloys. Materials Science and Engineering: A, Irvine, v. 
682, n. 1, p.613-621, jan. 2017. 
 
HUANG, C. et al. Mechanical properties of AA5083 in different tempers at low temperatures. 
Materials Science and Engineering, Pequim, v. 279, n. 12002, p. 1-8, jan. 2017. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/ 10.1088/1757-899X/279/1/012002>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
 
KCIUK, M.; TKACZYK, S.  Structure,  mechanical  properties  and corrosion  resistance  of  
AlMg5  and  AlMg1Si1  alloys. Journal  of  Achievements  in  Materials  and  
Manufacturing Engineering, Breslávia, v. 21, n. 1, p. 39-42, mar. 2007.  
 
LIMA-NETO, P. et al. Determination of the sensitized zone extension in welded AISI 304 
stainless steel using non-destructive electrochemical techniques. Corrosion Science, Oxford, 
v. 50, n. 4, p. 1149-1155, abr. 2008. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2007.07.014>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
 
LIN, Y. K. et al. The effect of heat treatment on the sensitized corrosion of the 5383-H116 Al-
Mg alloy. Materials, Basileia, v. 10, n. 275, p. 1-9, mar. 2017. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.3390/ma10030275>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
 
OLIVEIRA, Caroliny Gomes de. Avaliação da susceptibilidade à corrosão dos aços 
inoxidáveis super duplex UNS S32750 (SAF 2507) e UNS S32760 (zeron100) utilizando 
uma célula de EPR portátil. 2014. 181 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós- Graduação 
em Engenharia e Ciência dos Materiais, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. 



 
30 

 
PEREIRA, Jorge Manuel Martins Vieira. Estudo das ligas de alumínio aplicadas em 
construção naval nomeadamente na resistência à corrosão em estruturas navais 
soldadas. 2010. 108 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia dos Materiais, 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2010. 
 
SANTOS FILHO, Olmede Celestino dos. Caracterização de propriedades 
microestruturais e mecânicas de ligas AA 1100 e AA 5052 processadas pela técnica de 
laminação acumulativa (“Accumulated Roll Bonding – ARB”). 2009. 167 f. Dissertação 
(Mestrado) – Curso de Engenharia de Materiais e Metalurgia, Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
SEDRIKS, Aristide John. Corrosion of Stailess Steels. 2. ed., Nova Iorque: John Wiley and 
Sons, 1996. 464 p. 
 
SMITH, W. F. Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais; 3. ed., Lisboa: McGraw-
Hill, 1998. 896 p.  
 
SPINELLI, D.; BOSE FILHO, W. W. ; MILAN, M. T.; MALUF, O. Metais: Uma visão 
Objetiva. 1. ed., São Carlos: Suprema Gráfica e Editora Ltda, 2004. 264 p. 
 
SUN, H. T. et al. Application of warm forming aluminum alloy parts for automotive body 
based on impact. International Journal of Automotive Technology, Daegeon, v. 14, n. 4, p. 
605-610, ago. 2013. 
 
UNOCIC, K.A. Structure-composition-property relationships in 5xxx series aluminum 
alloys. 2008. 293 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Science In Mechanical Engineering, 
The Ohio State University, Ohio, 2008. 
 
YAN, J.; HECKMAN, N. M.; VELASCO, L.; HODGE, A. M. Improve sensitization and 
corrosion resistance of an Al-Mg alloy by optimization of grain boundaries. Scientific 
Reports, Londres, v. 6, n. 26870, p. 1-10, mai. 2016. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1038/srep26870>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
 
ZHANG, Ruifeng. et al. A survey of sensitization in 5xxx series aluminum alloys. Corrosion, 
Houston, v. 72, n. 2, p. 144-159, set. 2015. 



 
31 

 
CAPÍTULO 3 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1 Preparação das amostras  

 
Em todos os experimentos realizados neste trabalho foram utilizadas amostras 

retiradas de uma chapa de alumínio-magnésio (AA5086 H116) com dimensões 6000 x 1200 x 

6,35 mm que foi doada pela Indústria Naval do Ceará (INACE).  

Para uniformização da microestrutura e solubilização de possíveis precipitados de 

fase β pré-existentes, as amostras foram previamente recozidas a 500 °C por 1 h e resfriadas 

ao ar. 

A composição química da liga AA5086 foi confirmada com através de análise de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) através do sistema de espectroscopia de energia 

dispersiva (Energy Dispersive Spectroscopy - EDS) (Tabela 3.1). Neste ensaio um feixe de 

elétrons, produzido por emissão termiônica através de um filamento de tungstênio e colimado 

por lentes eletromagnéticas é incidido sobre a amostra, podendo deslocar elétrons das 

camadas mais internas dos átomos, ionizando-os, de forma que ao voltarem para o estado 

fundamental, emitem raios X característicos, que são associados aos seus elementos. Esta 

análise foi realizada no Laboratório de Pesquisa e Tecnologia da Soldagem (LPTS), 

pertencente à Universidade Federal do Ceará (UFC) e contou com o MEV de versão FEI 

Quanta 250. As amostras foram analisadas em triplicatas tendo dimensões de 12 x 12 x 6,0 

mm, preparadas com o uso de lixas de 2000 mesh e polidas com sílica gel na Minimet. 

Tabela 3.1 – Composição química da liga AA5086 utilizada nos experimentos. 

Composição química (%p/p) 
Mg Al Si Ti Cr Mn Fe Cu Zn 

4,19 94,27 0,37 0,11 0,15 0,40 0,31 0,08 0,12

Fonte: Autor 
 
3.2 Ensaio NAMLT 

 
Amostras de AA5086 (AlMg4) foram cortadas e usinadas no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), de forma apresentar dimensões de 50,00 x 

10,00 x 6,00  mm, com tolerância de 0,02 mm, após todas as superfícies terem sido lixadas 

com lixas de granulometria 600. Sendo submetidas aos tratamentos térmicos, realizados no 
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Laboratório de Caracterização dos Materiais (LACAM) da UFC, conforme condições 

especificadas no delineamento de cada experimento mencionados nos capítulos 4, 5 e 6. 

Estas amostras, já tratadas termicamente, foram submetidas ao ensaio de corrosão 

NAMLT, realizado no Laboratório de Pesquisa em Corrosão (LPC) da UFC. Neste ensaio, as 

amostras foram imersas em solução de hidróxido de sódio (NaOH) 5% a 80 °C por 60 s, 

sendo enxaguada com água corrente e depois seca ao ar. Posteriormente foram imersas em 

ácido nítrico (HNO3) 70% a 30 °C por 30 s, sendo novamente enxaguada em água corrente e 

seca ao ar. Após este procedimento as amostras foram pesadas em uma balança de precisão 

(0,0001 g). Depois de pesadas, foram imersas, sem contato direto entre elas e com as laterais 

do recipiente, na solução de teste (HNO3 70%) por um período de 24 h, mantendo a 

temperatura da solução em 30 ± 1 °C. Foi utilizada uma razão de solução de 30 L m-2. As 

amostras foram retiradas e limpas em água corrente e com o auxílio de uma escova com 

cerdas de plástico, sendo pesadas e novamente limpas, até peso constante (Figura 3.1). Com 

os dados da massa inicial e final, foi calculado o grau de sensitização (DoS), representado 

pela perda de massa e expresso massa por unidade de área (mg cm-2), sendo arredondado 

sempre para o número inteiro mais próximo. Conforme a norma ASTM G67, as amostras são 

consideradas sensitizadas quando o DoS é superior a 25 mg cm-2. Para DoS entre 1 a 15 mg 

cm-2 as amostras são consideradas resistentes. Para valores entre 16 e 24 mg cm-2 há uma 

indeterminação, onde não é possível afirmar se o material tem ou não resistência à corrosão 

intergranular. 
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Figura 3.1 – Pictograma simplificado da metodologia de ensaio da ASTM G67. 

 

Fonte: Autor 

 

3.3 Ensaio DL-EPR 

 
Ainda no IFCE essas amostras foram embutidas a frio e inseridas em contato com 

ela um cabo elétrico rígido. 

Os ensaios pela técnica eletroquímica de reativação potenciocinética cíclica (DL-

EPR) foram realizados utilizando um equipamento portátil do LPTS, projetado para ensaios 

de DL-EPR em aços inoxidáveis destinados à indústria petroquímica. Este equipamento é 

constituído de um potenciostato de modelo PalmSens3® e uma célula eletrolítica. Esta célula é 

constituída de três eletrodos: um contra-eletrodo de platina, um eletrodo de referência de 

Ag/AgCl (em KCl saturado) e o eletrodo de trabalho (peça a ser ensaiada, no caso específico 

AA5086). O eletrodo de referência e o contra-eletrodo, ficam dentro do corpo da célula 

eletrolítica, ambos imersos em uma solução de trabalho, em nosso caso composta por água 

destilada acrescida de 3,5% NaCl + 2% H2O2 e pH ajustado a 3,0 com HCl 1M. No bico da 

célula, na parte externa desta, em contato com uma borracha com um orifício de área 
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conhecida que dá acesso à solução de trabalho onde estão imersos os demais eletrodos é posto 

o eletrodo de trabalho. Os três eletrodos são conectados ao potenciostato e a curva é gerada 

com o auxílio do software PSTrace. A Figura 3.2 demonstra um esquemático de como é feito 

toda a ligação do equipamento de DL-EPR utilizado. 

 

Figura 3.2 – Esquema de montagem e funcionamento da célula eletrolítica portátil utilizada. 

 

 

Fonte: Autor 

 
Para os ensaios DL-EPR foi utilizado uma taxa de varredura de 3 mV s-1 e uma 

faixa de potencial que englobou o potencial de circuito aberto até o potencial de passivação, 

sendo esta faixa de -0,8 V até -0,2 V. 

Eletrodo de 
referência 

Eletrodo de 
referência 

Eletrodo de 
Trabalho 

Computador com 
software PSTrace 

Potenciostato 
PalmSens3 Célula 

eletrolítica 
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CAPÍTULO 4 
 
AVALIAÇÃO DA CORROSÃO POR PERDA DE MASSA EM LIGA DE ALUMÍNIO 

NAVAL SUBMETIDA A DIFERENTES TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 
4.1 Resumo  

 

A liga de alumínio AA5086 (AlMg4) possui ampla utilização na indústria naval. 

Contudo, por apresentar teor de magnésio superior a 3%(p/p), tais ligas, quando submetidas às 

temperaturas na faixa de 50 a 200 °C, podem apresentar precipitação de fase β nos contornos 

de grãos, o que a torna susceptível à corrosão intergranular. Na indústria naval, um dos 

principais mecanismos de união de materiais é a soldagem, que por sua vez, propicia aporte 

térmico que pode ser suficiente para a precipitação destes compostos deletérios. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento térmico da liga AA5086 na resistência à 

corrosão. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5x4 

(cinco níveis de temperatura: 50, 100, 175, 350 e 500 ºC e quatro tempos de tratamento: 1, 24, 

72 e 168 h). Os resultados mostraram haver sensitização a 175 °C, independente do tempo de 

tratamento. Fato observado também na temperatura de 100 °C e longo tempo de tratamento 

(168 h). Para temperaturas mais elevadas (350 e 500 °C) e mais baixas (50 °C) não ocorreu 

sensitização nos tempos de tratamento aplicados. Tais resultados demonstram que, em  

temperaturas acima de 50 °C , a liga AA5086 é susceptível a corrosão, sendo necessária a 

utilização de outros meios protetivos em aplicações navais. 
 

4.2 Introdução  

 

Na indústria naval, o aço já é um material usado a mais de 150 anos, entretanto a 

demanda por navios maiores e/ou de menor peso fez os projetistas buscarem materiais 

alternativos (KCIUK et al., 2010). Assim, as ligas de alumínio, em virtude de suas 

propriedades mecânicas, resistência à corrosão e densidade cerca de três vezes inferior a do 

aço (2,73 g cm-3 para o alumínio e. 7,85 g cm-3 para o aço) foram, a partir da década de 60, 

utilizadas para fins navais (KCIUK e TKACZYK, 2007). Inicialmente para pequenas 

embarcações ou embarcações rápidas, como lanchas patrulhas e catamarãs, posteriormente 

para grandes embarcações como o rebocador de 69 m de comprimento total, construído em 



 
36 

1967 nos EUA (ROMHANJI e POPOVIĆ, 2006). 

Contudo, em ligas de alumínio naval (Al-Mg) com teores de magnésio acima de 

3%(p/p), submetidas à elevadas temperaturas, pode haver a precipitação de fase β (Mg2Al3) 

nos contornos de grãos (HOLROYD et al., 2017; YAN et al., 2016). Alguns autores 

identificaram a fase β inclusive em temperaturas relativamente baixas, entre 50 e 80 °C (LIN 

et al., 2017; WEI et al., 2015a; WEI et al., 2015b). Este precipitado é eletroquimicamente 

ativo e pode sofrer corrosão preferencial, assim, quando presente nos contornos de grãos, 

favorece a corrosão intergranular (ZHANG et al., 2015). 

A sensitização do alumínio é ainda mais crítica quando o material é exposto a 

tensões, podendo gerar uma corrosão sob tensão (CST), conforme mostrou a pesquisa 

desenvolvida por Cormack (2012) para a liga AA5456 (AlMg5). 

Na indústria naval, um dos principais mecanismos de união dos materiais, 

incluindo de chapeamento, é a soldagem (TURAN et al., 2011). Paglia e Buchheit (2008) 

mostraram que o processo de soldagem em ligas de alumínio AA7075 forneceu aporte térmico 

suficiente para que se desenvolvam precipitados ricos em Cu-Zn nos contornos de grãos, 

principalmente na região da zona afetada pelo calor (ZAC), sendo este precipitado também 

favorável à corrosão intergranular. Desta forma, é possível que ocorra também a sensitização 

de Al-Mg em ligas AA5086 soldadas.  

A sensitização das ligas de Al-Mg também pode ocorrer em baixas temperaturas, 

neste caso, a própria exposição das chapas metálicas dos cascos de embarcações ao sol, com o 

tempo, pode ocasionar a formação dos precipitados de fase β nos contornos de grão, 

favorecendo a corrosão intergranular ou sob tensão. 

Estima-se que entre os anos de 2001 e 2002 mais de 200 embarcações comerciais 

tiveram trincas severas devido à corrosão intergranular em ligas de alumínio AA5083 

(AlMg4,5), deixando tais embarcações impróprias para navegações marítimas (CHEN e LAI, 

2014). Embora atualmente muitos avanços tecnológicos já foram realizados de forma a 

mitigar tal problema, a literatura ainda carece de informações a  cerca da temperatura e do 

tempo de exposição para que haja a sensitização da liga AA5086, uma das ligas de alumínio 

mais utilizadas em chapeamento de cascos de embarcações no Brasil. 

 

4.3 Material e Métodos  
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Os tratamentos térmicos foram realizados em delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 5x4 (cinco níveis de temperatura: 50, 100, 175, 350 e 500 

ºC e quatro tempos de tratamento: 1, 24, 72 e 168 h), com três repetições, totalizando 60 

amostras.  

Os ensaios de corrosão por perda de massa em ácido nítrico (NAMLT) executados 

conforme metodologia descrita no subcapítulo 3.2.  

Foi realizado um ensaio complementarem que duas chapas de 1 m2 da liga 

AA5086 H116 foi exposta ao ambiente e à radiação solar, durante dois meses (junho e julho 

de 2018). As temperaturas desta chapa foram registradas no período da noite, sempre entre 

20:00 e 22:00 h, e do dia, sempre entre 12:00 e 14:00h. 

 
4.4 Resultados e Discussão 

 

A liga AA 5086, utilizada neste experimento, possui um teor de magnésio de 

4,19%(p/p) (Tabela 3.1). Ligas de Al-Mg formam solução sólida supersaturada com teores de 

3%(p/p) de Mg, assim teores acima deste limiar pode ser susceptível a corrosão intergranular 

promovida pela precipitação de fase β (Mg2Al3) nos contornos de grãos, conforme cita 

diversos autores (KRAMER et al., 2012; LI et al., 2011; STEINER e AGNEW, 2015; SEIFI 

et al., 2018). 

Gupta et al. (2013) analisando ligas de Al de diferentes teores de Mg, 

envelhecidas a 150 ◦C por 7 dias, observaram, pelo ensaio NAMLT, um efeito linear da perda 

de massa e da precipitação de fase β com a concentração de magnésio, quando superam 4%p 

de Mg. Dix et al. (1959) verificaram que a corrosão sob tensão em ligas de Al-Mg também 

aumenta com o aumento do teor de Mg na liga. Czyryca et al. (1974) testaram as ligas de Al-

Mg 5086 (AlMg4), 5083 (AlMg4,5) e 5456 (AlMg5) na corrosão em névoa salina e sob 

condições de ensaio que simulam a exposição ao porto. Os resultados mostraram que o grau 

de corrosão e o teor de Mg foram diretamente proporcionais, com a liga 5086 experimentando 

o menor nível de corrosão, seguido das ligas 5083 e 5456.  

Para o tratamento térmico a 50 °C na liga AA5086, independente do tempo do 

tratamento térmico (1, 24, 72 ou 168 h), não houve sensitização, segundo o critério 

estabelecido pela norma ASTM G67 (Figura 4.1). Este fato indica que, nesta temperatura, o 

material demonstra não haver suficiente precipitação de fase β nos contornos de grãos, o que 

já era esperado, pois ligas da série 5000 são recomendadas para a utilização em ambientes 
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marítimos, quando na temperatura ambiente (CHEN e LAI, 2014). 

 

Figura 4.1 – Análise de corrosão por perda de massa em diferentes tratamentos térmicos. 

Amostras com perda de massa superior a 25 mg cm-2 são consideradas sensitizadas. As barras 

indicam o erro padrão. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
 

Contudo, Lin et al. (2017); Wei et al. (2015a), Wei et al. (2015b) e Searles et al. 

(2001), citam que pode haver sensitização da liga de Al-Mg mesmo em temperaturas por volta 

de 50 °C. De fato Yi et al. (2015), analisando a perda de massa em temperaturas de 40, 50, 60 

e 70 ̊C, em ligas de alumínio da série 5000, verificaram que em tempos elevados, próximo dos 

60 meses, há a sensitização de tais ligas em temperaturas de 50 °C, com perdas de massa que 

podem superar 50 mg cm-2. Os resultados deste trabalho, a priori, não corroboram com tais 

autores, considerando os tratamentos térmicos que foram realizados, visto que em todas as 

condições testadas, para a temperatura de 50 °C, a perda de massa foi inferior a 25 mg cm-2. 

Entretanto são necessários ensaios de longa duração (> 60 meses) para comprovar a aplicação 

da liga AA5086 em temperatura ambiente e em aplicações marítimas. Isto por que o ensaio 

preliminar mostrou que durante o dia, quando exposta ao Sol, uma chapa de Al-Mg pode 

chegar a temperaturas de 45 °C, conforme mensurado na região de Acaraú-CE, durante o 

período de junho a julho de 2018 (Figura 4.2). Vale ressaltar, que segundo dados 

climatológicos, na região do litoral nordestino, as máximas de temperaturas ambientes são 

encontradas durante os meses de dezembro e janeiro, o que implica que nestes meses a 
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temperatura da chapa de Al-Mg (AA5086) pode superar os 45°C, chegando próximo de 50 

°C. 

 

Figura 4.2 – Média da temperatura de duas chapas de alumínio-magnésio (AA5086) de 1 m2 

exposta ao ambiente na região de Acaraú – Ceará. As medições a noite foram realizadas 

sempre entre 20:00 e 22:00 h e as medições diurnas entre 12:00 e 14:00 h. 

 

Fonte: Autor 

 

 

Na temperatura de 100 °C o ensaio ASTM G67 mostrou haver corrosão 

intergranular na condição de 168 h, mas não para as demais (Figura 4.1). Li et al. (2011) 

encontrou resultados semelhantes para a liga AA5083, de forma que a 100 °C e uma semana 

(168 h) é possível observar perdas de massa superior a 25 mg cm-2, o que segundo a G67 

indica estado sensitizado da liga. Corroborando também com os resultados de WEI et al. 

(2015b), que analisando a liga AA5083, mostrou haver uma pequena sensitização quando 

submetida ao tratamento térmico em 100 °C e 150 h. 

Zhang et al. (2015) mostrou que para a liga AA5083, na temperatura de 150 °C, 

houve perda de massa considerável (> 25 mg cm-2) em tempos superior a 72 h de tratamento, 

mas tempos inferior a este, a liga analisada mostrou perdas de massa da ordem de 15 a 25  mg 

cm-2, o que segundo a norma G67 não é considerado sensitizado, mas também não é imune. 

No presente trabalho para a liga AA5086 tratada a 175 °C ocorreuperda de massa elevada em 

qualquer tempo de tratamento, variando de 25,5 mg cm-3 com 1 h de tratamento até 68,45 mg 

cm-3 após 168 h, indicando aumento da sensitização com a elevação do tempo de tratamento, 

conforme análise de corrosão intergranular proposta pela norma ASTM G67, mostrando 

ainda, que quantomaior o tempo de exposição, maior foi a perda de massa, consequentemente 
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mais severo foi o estado de sensitização (Figura 4.1). Tal fato pode ser justificado em virtude 

do aumento da taxa de difusão do Mg com o aumento do tempo de tratamento térmico, 

formando precipitados de fase β nos contornos de grãos.  

Nas amostras tratadas a 350 e 500 °C, para os tempos de tratamento de 1 a 168 h, 

não apresentaram perdas de massa consideráveis, ou seja > 25 mg cm-3 (Figura 4.1). Isto se 

deve ao fato de que nestas temperaturas ocorre a solubilização dos precipitados, conforme 

mostra no diagrama de fases binário Al-Mg (Figura 2.2). Para temperaturas acima de 

aproximadamente 220 °C, considerando uma liga com 4% de Mg, a fase esperada é uma 

solução sólida de Al, de forma que qualquer precipitado, mesmo que pré-existente, com o 

tempo necessário, seria solubilizado. Por este motivo, os estudos de sensitização de ligas de 

alumínio magnésio, quase sempre se baseiam em temperaturas inferiores a 220 °C para propor 

a ocorrência da precipitação da fase β (CHEN et al., 2013; COBB et al., 2017; ZHANG et al., 

2017). 

Para as condições estudadas as amostras tratadas a 175 °C por 168 h apresentaram 

maior perda de massa (68,45 mg cm-3) caracterizando maior grau de sensitização e maior 

susceptibilidade à corrosão intergranular (Figura 4.1). Na condição de 175 °C e 1 h (26,5 mg 

cm-3) , houve perda de massa menor do que na condição de 100 °C e 168 h (27,96 mg cm-3), o 

que indica que mesmo em menor temperatura, é possível haver perda de massa elevada, 

dependendo do tempo de exposição. Na área naval, as embarcações, são geralmente 

projetadas para ter um tempo de vida em torno de 20 a 30 anos (DINU e ILIE, 2015). 

Considerando o tempo de vida útil dessas embarcações e as condições às quais são expostas, 

mesmo a temperaturas baixas (inferiores a 50 °C) pode ocorrer a sensitização da liga com 

consequente redução da resistência à corrosão intergranular.  

 

4.5 Conclusão  

 

A liga de alumínio AA5086 é passível de sensitização. Em temperatura de 175 °C, 

independente do tempo de tratamento, e na temperatura de 100 °C por 168 h, houve perda de 

massa acima de 25 mg cm-2, caracterizando a corrosão intergranular pela precipitação de fase 

β, conforme procedimento da norma ASTM G67. A liga AA5086 é uma das mais utilizadas na 

indústria naval, contudo não há, para esta liga, um estudo que mostre a relação tempo-

temperatura com o grau de sensitização. O uso desta liga deve ser evitada em ambiente com 

temperatura entre 100 a 175 °C, sendo recomendável o uso de outros meios protetivos em 

temperaturas acima de 50 °C, temperatura esta que está associada ao de uma chapa de Al-Mg 
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exposta ao Sol na região litorânea do estado do Ceará. 
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CAPÍTULO 5  
 

ANÁLISE DA SUSCEPTIBILIDADE À CORROSÃO INTERGRANULAR DA LIGA 
DE ALUMÍNIO AA5086 PELA TÉCNICA ELETROQUÍMICA DE REATIVAÇÃO 
POTENCIOCINÉTICA CÍCLICA 
 
5.1 Resumo  

 

Ligas de Al-Mg com teores de magnésio acima de 3%(p/p), podem ocasionar 

precipitação de fase β (Mg2Al3) nos contornos de grãos. Tal fase é eletroquimicamente ativa e 

pode sofrer corrosão preferencial em relação à matriz, tornando a liga susceptível à corrosão 

intergranular. Atualmente, o método técnico para identificação da precipitação da fase 

deletéria, é por meio de ensaios por perda de massa em ácido nítrico (NAMLT) da norma 

ASTM G67. Contudo, tais ensaios são destrutivos. Em aços inoxidáveis é possível à análise 

não destrutiva e em campo, do grau de sensitização por meio da técnica eletroquímica de 

reativação potenciocinética cíclica (DL-EPR). Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

possibilidade e eficácia do ensaio EPR-DL para identificação do grau de sensitização em ligas 

de Al-Mg. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 

3x2 (três níveis de temperatura: 100, 175 e 500 ºC e dois tempos de tratamento: 24 e 168 h). 

O material utilizado foi uma liga de alumínio naval AA5086 (AlMg4). Os resultados 

mostraram que é possível utilizar a técnica EPR-DL para identificação do grau de sensitização 

em ligas de Al-Mg, com identificação, inclusive de sensitização com perda de massa próxima 

a 25 mg cm-2, pelo ensaio ASTM G67. As amostras de 175 °C, apresentaram picos de 

reativação, com relação Ir/Ia de 0,24 e 0,66, para os tempos de 1 e 7 dias, respectivamente. 

Também houve relação de sensitização com o envelhecimento a 100 °C por 7 dias, com  Ir/Ia 

de 0,05. Enquanto as demais condições não obtiverem picos de reativação, o que indica a não 

sensitização da liga em estudo.  

 

5.2 Introdução  

 
Ligas de Al-Mg com teores de Mg acima de 3%(p/p) são susceptíveis à corrosão 

intergranular em virtude da precipitação de uma fase β (Mg2Al3), eletroquimicamente ativa 

em relação à matriz (HOLROYD et al., 2017; YAN et al., 2016; ZHANG et al., 2015). 
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Atualmente o método para detecção do grau de sensitização em ligas de Al-Mg é 

por perda de massa em ácido nítrico (Nitric Acid Mass Loss Test - NAMLT), proposto pela 

norma ASTM G67 (HUNT et al., 2015; MOLDOVAN et al., 2014). Contudo, este ensaio 

requer tempo para preparação dos corpos de prova, além de custos associados à preparação 

destes, que tem suas dimensões bem definidas e com tolerâncias dimensionais estreitas. Além 

disso, o NAMLT é um ensaio destrutivo, o que o impossibilita sua execução em campo 

(COBBA et al., 2017). 

 Desta forma muitas pesquisas e avanços tecnológicos têm sido realizados nos 

últimos anos de forma mitigar tal problema. Atualmente, buscam-se alternativas não 

destrutivas para identificar a presença de precipitados de fase β em ligas de alumínio-

magnésio. Dentre tais ensaios não destrutivos estudados, pode-se destacar o monitoramento 

acústico, como mostram as pesquisas de Kharal et al. (2017), Cobba et al., (2017) e 

Chukwunonye (2014), bem como o monitoramento por correntes parasitas, citado por 

Farinholt et al. (2016).  

Dunn (2016) relatou que somente nos Estados Unidos da América (EUA), 

considerando apenas as embarcações militares construídas em alumínio, cuja expectativa de 

vida útil é em torno de 30-50 anos, o uso de tecnologias inovadoras que possibilitam a 

execução previsível das atividades de manutenção, modernização e reparo podem reduzir os 

custos totais em até US$ 30 milhões por ano (cerca de 112 milhões de reais), bem como 

aumentar à vida útil destas embarcações. 

Tal fato justifica a preocupação de pesquisadores como KHARAL et al. (2017), 

COBBA et al., (2017) , CHUKWUNONYE (2014) e FARINHOLT et al. (2016) em 

desenvolver métodos de ensaios não destrutivos (NDE) para prever e medir o grau de 

sensitização (DoS) em ligas de alumínio naval. Podendo ainda ser estendido a outras 

aplicações das ligas de Al-Mg como teores de Mg acima da saturação (> 3% p/p). 

Nos aços inoxidáveis, uma das maneiras de medição do DoS é por técnicas 

eletroquímicas (BEHBAHANI et al., 2016). Uma forma não destrutiva e relativamente rápida 

de ensaio é a técnica eletroquímica de reativação potenciocinética cíclica, conhecida como 

DL-EPR (Double Loop Electrochemical Polarization Reactivation) (WANG et al., 2018; 

GONZALEZ et al. 2017; BEHBAHANI et al., 2016; ZHAO e PISTORIUS, 2015). Esta 

técnica pode ser utilizada com células eletrolíticas portáteis, o que permite a aplicação em 

campo (ALVAREZ et al., 2017;  BARRETO et al., 2014; LIMA-NETO et al., 2008). 
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Este ensaio consiste na polarização anódica de um metal até seu potencial de 

´passivação, seguida de polarização reversa, retornando ao potencial de circuito aberto. O 

resultado é uma curva anódica com pico de corrente Ia, podendo haver um pico de corrente, 

Ir, na curva catódica, que está associado a um processo de dissolução anódica dentro da 

varredura catódica, sendo tanto maior quanto maior for a susceptibilidade ao processo de 

corrosão localizada (MUIRI, 2011). O principal resultado do ensaio de DL-EPR consiste em 

calcular a relação Ir/Ia, também conhecido como grau de sensitização do material, assim 

quanto maior for essa relação, maior será o grau de sensitização (SOUZA et al. 2013).  

Contudo, a literatura carece de informações a cerca deste ensaio aplicado à 

sensitização de ligas de alumínio-magnésio. Embora possuam diversos trabalhos que analisam 

a sensitização do alumínio com técnicas eletroquímicas (YAN et al., 2016; JAIN et al., 2012), 

poucas das técnicas usadas podem realmente ser aplicadas em campo, em virtude do tempo, 

da preparação amostral e/ou do equipamento. Desta forma esta pesquisa é pioneiro para o uso 

da técnica DL-EPR em liga AA5086. O objetivo desse trabalho consistiu em avaliar a 

aplicação do método DL-EPR para identificar e calcular o grau de sensitização na liga de 

alumínio-magnésio AA5086. 
 

5.3 Material e Métodos  

 

Para as análises de medição do grau de sensitização (DoS) neste experimento, 

foram realizados tratamentos térmicos conforme delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 3x2 (três níveis de temperatura: 100, 175 e 500 ºC e dois tempos de 

tratamento: 1 e 7 dias), em duplicatas, totalizando seis condições e doze amostras.   

 

5.4 Resultados e Discussão 

 

Ensaios NAMLT preliminares identificaram o grau de sensitização de amostras nas 

mesmas condições das analisadas (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 – Análise de corrosão por perda de massa em diferentes tratamentos térmicos. 

Tratamentos 
Perda de massa (mg cm-2) Condição 

Temperatura (°C) Tempo (dias) 

100 
1 10 Não sensitizado 
7 28 Sensitizado 

175 
1 53 Sensitizado 
7 68 Sensitizado 

500 
1 14 Não sensitizado 
7 11 Não sensitizado 

CV (%) 4,03 
Fonte: Autor 

Os ensaios de DL-EPR mostraram que as amostras a 175 °C, em ambos os tempos 

de tratamento, apresentaram picos de reativação, com relação Ir/Ia de 0,24 e 0,66, para os 

tempos de 1 e 7 dias, respectivamente (Figura 5.1).  
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Figura 5.1 – Gráficos tensão x corrente obtidos nos ensaios DL-EPR em amostras da liga de 

Al-Mg AA5086 envelhecidas artificialmente a 175 °C por a) 1 dia e b) 7 dias. 

 

 

Fonte: Autor 
 

Para o tratamento com sete dias de envelhecimento, a razão Ir/Ia foi de 0,66, 

sendo maior do que a para um dia de envelhecimento, que apresentou razão Ir/Ia igual a 0,24. 

Como, segundo CARNEIRO (2011), Ir/Ia é uma medida quantitativa do grau de sensitização, 

então o resultado do ensaio DL-EPR sugere que a sensitização foi mais agressiva para o 

envelhecimento a 175 °C por 7 dias. De fato, tais resultados corroboram com os dados 

encontrados para o ensaio de NAMLT pela norma ASTM G67, onde a perda de massa para o 

envelhecimento com sete dias foi 22% maior do que a perda de massa na condição de um dia 

de envelhecimento. 

Para os ensaios em 100 °C, a análise de DL-EPR mostrou que no envelhecimento 

com 1 dia não houve sensitização da liga, visto que não obteve pico de reativação (Figura 

A) 

Ia = 262,36

Ir = 172,65 

Ir/Ia =0,66 

Ia = 409,29

Ir = 98,77 

Ir/Ia =0,24 



 
49 

5.2a). Tais resultados estão de acordo com o esperado, conforme os ensaios NAMLT. Para os 

ensaios realizados pela ASTM G67, o tratamentos a 100 °C com 1 dia, teve perda de massa 

média de 10 mg cm-2. Já o DL-EPR para a condição de envelhecimento a 100 °C e 7 dias, 

mostrou pequeno pico de reativação, com relação de Ir/Ia igual a 0,05 (Figura 5.2b). 

 

Figura 5.2 – Gráficos tensão x corrente obtidos nos ensaios DL-EPR em amostras da liga de 

Al-Mg AA5086 envelhecidas artificialmente a 100 °C por a) 1 dia e b) 7 dias. 

 

 

Fonte: Autor 
 
Não existe ainda uma norma que verse sobre o ensaio DL-EPR em ligas de 

alumínio, a norma disponível é a ISO 12732, entretanto esta norma se refere apenas a aços 

inoxidáveis e ligas a base de níquel. Porém, esta norma cita, que para tais materiais, uma 

relação Ir/Ia > 5% o material está sensitizado, e entre 1 e 5%, o material está moderadamente 

sensitizado. Por esta norma, nosso o envelhecimento a 100 °C e 7 dias causa a sensitização do 

alumínio. De fato, o ensaio ASTM G67, afirma que perdas superiores a 25 mg cm-2 implica 

que o material está sensitizado, pois há corrosão intergranular considerável. Assim, o 

A) 

B) Ia = 516,13

Ir = 26,66 

Ir/Ia =0,05 

Ia = 379,84
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envelhecimento por sete dias na temperatura de 100 °C, pelo ensaio NAMLT está na condição 

sensitizada, pois apresentou perda de massa igual a 28 mg cm-2.  

Desta forma, o ensaio pela técnica DL-EPR foi capaz de identificar essa 

sensitização, bem como a medição do grau de sensitização (DoS). Estes resultados divergem 

parcialmente dos resultados propostos por Stephenson (2000). Este autor analisou vários 

métodos eletroquímicos para quantificação da sensitilização em amostras de AA5083, 

envelhecidas artificialmente a 150 ° C por 1, 3 e 7 dias. Encontrando, uma relação entre a 

densidade de corrente média com a perda de massa do ensaio NAMLT da norma ASTM G67. 

No entanto, o autor afirma que este método não foi capaz de distinguir entre níveis baixos e 

moderados de sensitização, o que foi possível verificar usando a técnica DL-EPR aqui 

proposta.  

Já, para os ensaios DL-EPR em amostras tratadas termicamente a 500 °C, os 

resultados mostram que não houve pico de reativação aparente (Figura 5.3).  

 

Figura 5.3 – Gráficos tensão x corrente obtidos nos ensaios DL-EPR em amostras da liga de 

Al-Mg AA5086 tratadas termicamente a 500 °C por a) 1 dia e b) 7 dias. 

 
Fonte: Autor 

A) 

B) 

Ia = 248,74 

Ia = 283,52 
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A ausência de picos de reativação nos ensaios DL-EPR para as condições de 

envelhecimento a 500 °C, indicam que nestas condições a liga não foi sensitizada. Tal 

resultado corrobora com as análises pela norma ASTM G67, onde de fato, para ambos tempos 

de envelhecimento, a perda de massa foi bem inferior a 25 mg cm-2. O que já era esperado, 

visto que em temperaturas acima de 200 °C, considerando a composição da liga analisada, 

espera-se que haja apenas a fase sólida de Al, assim mesmo que houvesse precipitados 

anteriores, estes seriam solubilizados nessa temperatura, conforme prevê o diagrama de fases 

binário Al-Mg mostrado na Figura 2.2.  

Chen e Lai (2014), mostraram que mesmo em ligas sensitizadas de AA5456 é 

possível reverter a sensitização e estabilizá-las eficazmente num estado não sensibilizado, se 

submeter a chapa a temperaturas por volta de 250 ° C e tempos de 30 minutos. Este método, 

segundo os autores, alcançado por um processo térmico simples, permite que a vida útil dos 

navios seja prolongada, reduzindo os custos de manutenção e evitando corrosão sob tensão 

que, de outro modo, seria causada pela sensitização. 

 

5.5 Conclusão  

 

Assim como nos aços inoxidáveis, é possível relacionar o grau de sensitização do 

alumínio da série 5XXX, com a relação de Ir/Ia calculada nos ensaios de EPR-DL. 

Possibilitando a análise da sensitização em alumínio por métodos não destrutivos e mais 

rápidos, o que pode reduzir custos e prolongar a vida útil de embarcações. As amostras 

envelhecidas a 175 °C apresentaram picos de reativação, com alta relação Ir/Ia, enquanto que 

as amostras envelhecidas a 100 °C por 7 dias tiveram baixa relação Ir/Ia, com a presença de 

pequeno pico de reativação, sendo considerada portanto sensitizada. Já, as demais condições 

não obtiverem valores consideráveis de picos de reativação, o que caracteriza a não 

sensitização da liga.  
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CAPÍTULO 6  

EFEITO DA DEFORMAÇÃO PLÁSTICA DE UMA LIGA AA5086 SOBRE A 
SENSITIZAÇÃO ANALISADA PELAS TÉCNICAS DE DL-EPR E NAMLT 
 
6.1 Resumo  

 

A sensitização em ligas de alumínio-magnésio caracteriza-se pela precipitação de 

fase β (Mg2Al3) nos contornos de grãos. A precipitação da fase β nas ligas de Al-Mg é 

comumente associada ao envelhecimento, natural ou artificial, das ligas de Al-Mg com teores 

acima de 3%p de Mg. Contudo, deformações plásticas a frio aumentam a densidade de 

discordâncias, podendo ajudar a acelerar a difusão de certas espécies, bem como a 

transformação, nucleação e precipitação de fases. Embora a deformação plástica a frio possa 

favorecer a sensitização, ainda não existe na literatura informações sobre esta relação em ligas 

de Al-Mg. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de sensitização da liga 

AA5086 (AlMg4) em função da deformação plástica sofrida por laminação. Foi utilizado um 

delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial do tipo 2x2 (duas condições 

deformação: laminado com redução de 30% de espessura e recozido; e dois tempos de 

envelhecimento artificial a 175 °C: 1 e 7 dias). O grau de sensitização foi determinado pela 

perda de massa em ácido nítrico (NAMLT) e pela técnica eletroquímica de reativação 

potenciocinética cíclica (DL-EPR). Todas as condições mostraram graus de sensitização 

(DoS) elevados em ambas técnicas, apresentando maiores médias para as amostras laminadas 

e com maior tempo de envelhecimento artificial.  

 
6.2 Introdução  

 
A sensitização das ligas de Al-Mg ocorre com a precipitação da fase β (Mg2Al3) 

nos contornos de grão, sendo normalmente associada ao envelhecimento, natural ou artificial, 

dessas ligas quando o teor de Mg supera os 3%(p/p) (HOLROYD et al., 2017; YAN et al., 

2016). 

Todavia, diversos autores relatam que uma das condições metalúrgicas que 

contribuem para a precipitação, é o estado de encruamento da liga ocasionado por 

deformações a frio, as quais aumentam a densidade de discordâncias, contribuindo para a 

difusão de certas espécies, bem como para transformações, nucleações e precipitações de 

fases (WANG et al., 2017; SINGH et al., 2003). 



 
55 

Na indústria naval, é frequente o uso de processos de fabricação que induzem 

deformações a frio em chapas e perfis, utilizando equipamentos tais como prensas hidráulicas 

e calandras. A própria chapa de aço e/ou alumínio utilizada nos estaleiros para fabricação das 

embarcações e de suas estruturas, muitas vezes está em estado laminado. 

Desta forma, é possível que tais processos acelerem a precipitação de fase β nos 

alumínios navais e, consequentemente, contribua negativamente para a resistência à corrosão 

dessas ligas. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da deformação plástica no 

grau de sensitização da liga de alumínio naval AA5086, submetidas ao envelhecimento a 175 

°C por 1 e 7 dias. 

 

6.3 Material e Métodos  

 

A partir de uma chapa de uma liga de alumínio AA5086, conforme análise e 

preparação prévia descrita no subcapítulo 3.1 foram retiradas oito amostras de dimensões 

50,00 x 12,70 x 6,00 mm, quatro dessas foram laminadas com redução de 30% da espessura e 

as outras quatro foram recozidas a 500°C por 1 h. Duas amostras de cada uma dessas 

condições foram submetidas a envelhecimento artificial a 175 °C por 1 dia e as demais foram 

envelhecidas por 7 dias na mesma temperatura. O esquema geral da metodologia utilizada no 

presente trabalho pode ser observada na Figura 4.1. Nela são apresentadas as diversas etapas e 

os ensaios utilizados para avaliar o efeito da deformação plástica sobre a sensitização da liga 

de alumínio AA5086. 
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Figura 6.1 – Esquema geral da metodologia aplicada no presente trabalho, indicando 

resumidamente todos os ensaios e procedimentos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor 

 

As amostras para ensaios eletroquímicos de reativação potenciocinética cíclica 

(DL-EPR) foram preparadas e ensaiadas conforme a metodologia descrita no subcapítulo 3.3. 

Já, as amostras para NAMLT foram todas usinadas para que ficassem com a mesma dimensão 

(50,00 x 6,00 x 7,00 mm, todas com tolerância de ± 0,02 mm), sendo preparadas e ensaiadas 

conforme especificado na metodologia descrita no subcapítulo 3.2.  

A fim de confirmar a estrutura metalúrgica das amostras laminadas e recozidas, 

foi realizado no MEV ensaio de Electron Backscatter Diffraction (EBSD). Para este ensaio as 

amostras, com dimensões de 10 x 10 x 5 mm foram previamente lixadas manualmente até a 

lixa 2000, sendo posteriormente polidas com alumina 1 e 0,3 µm, utilizando como lubrificante 

detergente diluído em água destilada na proporção 1:3. Seguida de polimento com Minimet e 

sílica coloidal diluída em detergente.  

 

6.4 Resultados e Discussão 

 

As amostras possuíam composição química com o teor de magnésio de 4,19 %p 

(Tabela 3.1), estando acima do limite de solubilidade para este elemento, podendo assim, 

conforme previsto no diagrama de fases binário Al-Mg (Figura 2.2), haver a precipitação da 

fase β (Mg2Al3) para temperaturas inferiores a 200 °C, que tende a se precipitar inicialmente 

175 °C 7 dias 

Metodologia 

Laminação Recozimento
aminação

175 °C 1 dia 

NAMLT DL-EPR 
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nos contornos de grão, conforme relata diversos autores (KRAMER et al., 2012; LI et al., 

2011; STEINER e AGNEW, 2015; SEIFI et al., 2018). 

A Figura 6.2 representa a análise de EBSD de duas amostras de AA5086 (AlMg4) 

envelhecidas artificialmente a 175 °C por 7 dias uma delas submetidas à laminação com 

redução de 30% da espessura(Figura 6.2 a) e a outra recozida a 500 °C por 1 h (Figura 6.2 b). 

 

Figura 6.2 – EBSD de duas amostras de Al-Mg (AA5086) após o envelhecimento artificial a 

175 °C por 7 dias, uma delas submetida posteriormente a (a) laminação com redução de 30% 

da espessura e a outra ao (b) recozimento a 500 °C por 1 h.. 

 
Fonte: Autor 

 

A análise pelo ensaio NAMLT da norma G67, confirmaram que todas as amostras 

foram sensitizadas. Contudo, as amostras que foram laminadas obtiveram médias de perda de 

massa 36 e 69% maiores para os envelhecimento a 1 e 7 dias respectivamente (Figura 6.3). 

 

A) B)
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Figura 6.3 – Análise de corrosão por perda de massa em ácido nítrico (NAMLT). Amostras 

com perda de massa superior a 25 mg cm-2 são consideradas sensitizadas. R – Amostras na 

condição recozida; L – Amostras na condição laminada; 1 dia – Envelhecida a 175 °C por 1 

dia; 7 dias - Envelhecida a 175 °C por 7 dias. As barras indicam o erro padrão. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Autor 
 

Estes resultados foram ratificados pela técnica eletroquímica de reativação 

potenciocinética cíclica (DL-EPR). Nesta técnica, todas as condições apresentaram picos de 

reativação, sendo a relação Ir/Ia maior nos ensaios com amostras que foram laminadas, com 

diferenças de 11 e 6% para os envelhecimentos artificiais a 1 e 7 dias, respectivamente 

(Figuras 6.4 e 6.5). 

 

Sensitizados 
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Figura 6.4 – Gráficos tensão x corrente obtidos nos ensaios DL-EPR em amostras da liga de 

Al-Mg AA5086 submetidas ao tratamento de recozimento a 500 °C por 1 h e depois 

envelhecidas artificialmente a 175 °C por a) 1 dia e b) 7 dias. 

 

 

Fonte: Autor 

A) 

Ia = 262,36

Ir = 172,65 

Ir/Ia =0,66 

Ia = 409,29

Ir = 98,77 

Ir/Ia =0,24 
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Figura 6.5 – Gráficos tensão x corrente obtidos nos ensaios DL-EPR em amostras da liga de 

Al-Mg AA5086 submetidas ao tratamento de laminação com 30% de redução de espessura e 

depois envelhecidas artificialmente a 175 °C por a) 1 dia e b) 7 dias. 

 

 
Fonte: Autor 

 
Silva (2011) analisando a influência da deformação a frio sobre o comportamento 

da sensitização na soldagem de chapas finas de aço inoxidável AISI 301LN, verificou que o 

nível de deformação aumentou o grau de sensitização (Ir/Ia) quando comparados amostras 

deformadas a 20% com outras deformadas a 10%. Singh et al. (2003) em seu experimento 

com aço inoxidável AISI 304 observando os percentuais de trabalho a frio de 0, 20, 40, 60 e 

80%, verificaram que houve maior grau de sentistização (DoS), para temperaturas de 

envelhecimento mais baixas, em amostras submetidas aos maiores percentuais de deformação. 

Wang et al. (2017) analisando laminações a quente e a frio e seus efeitos na sensitização do 

aço duplex 2101, verificaram que a deformação a frio tem maior precipitação de carbonetos e 

consequentemente maior perda na resistência a corrosão. Entretanto, o principal mecanismo 

explicado por Silva (2011), Singh et al. (2003) e Wang et al. (2017) para o aumento da 

Ia = 347,13

Ir = 94,83 

Ir/Ia =0,27 

Ia = 293,85

Ir = 204,97 

Ir/Ia =0,70 

A) 

B) 
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precipitação nas condições de maior deformação plástica, estaria relacionado ao aparecimento 

da martensita induzida por deformação (MID). Em nosso caso, com o estudo da liga de 

alumínio, é possível que o mecanismo de atuação da deformação a frio no aumento da 

sensitização seja diferente, possivelmente estando ligado ao aumento de defeitos cristalinos, 

como discordâncias. Sabe-se que o aumento da deformação plástica ocasiona um aumento de 

discordâncias (SOUSA et al., 2018). O aumento das discordâncias podem favorecer a 

nucleação e o crescimento dos precipitados (SERET et al., 2017), assim, é possível que os 

precipitados se formem nos contornos de grãos, como já esperado, mas também dentro dos 

grãos (SILVA, 2011), devido o aumento das discordâncias, e ocasionando um 

empobrecimento ainda maior da matriz, reduzindo a resistência a corrosão, proporcionando  

maiores perdas de massa, nos ensaios NAMLT, e as maiores relações Ir/Ia, nos ensaios DL-

EPR. De acordo com Rafiee et al. (2013), as reações eletroquímicas são controladas pelo 

processo de transferência de carga e difusão, e que a resistência de transferência de carga das 

amostras diminui com o aumento da densidade de discordâncias. De forma que o aumento da 

densidade de descordâncias leva à diminuição do ângulo de fase, indicando maior tendência à 

perda de elétrons e liberando partículas no eletrólito, o que contribui diretamente com o 

processo de corrosão.  

 
6.5 Conclusão  

 

Ambos os testes NAMLT e DL-EPR foram eficientes para medição do grau de 

sensitização em amostras recozidas e laminadas. Nas amostras laminadas e envelhecidas a 

175 °C ocorreu maior sentitização, para os tempos analisados, o que pode ser observado pela 

maior perda de massa no ensaio NAMLT e pela maior relação entre o pico de corrente 

catódica e o pico de corrente anódica (Ir/Ia). Tanto nas condições laminadas, quanto 

recozidas, as amostras com maior tempo de envelhecimento artificial (7 dias) tiveram maior 

grau de sensitização, quando comparadas as amostras envelhecidas por tempos menores (1 

dia). Este ensaio também serviu para dar suporte à aplicabilidade da técnica DL-EPR, pois foi 

possível verificar o DoS, mesmo em condições de amostras deformadas plasticamente a frio. 
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CAPÍTULO 7  

CONCLUSÃO FINAL 
 

• Identificar o grau de sensitização das amostras da liga de Al-Mg através do teste por 

perda de massa com ácido nítrico (NAMLT). 

Houve sensitização da liga de alumínio AA5086 na temperatura de 175 °C, 

independente do tempo de tratamento, e na temperatura de 100 °C envelhecida por 

168 h. As perda de massa, na pior condição (envelhecida a 175 °C por 168 h) foi de 

68,45 mg cm-2. O uso desta liga deve ser evitada em ambiente com temperatura entre 

100 a 175 °C, sendo recomendável o uso de outros meios protetivos em temperaturas 

acima de 50 °C. 

 

• Analisar a aplicabilidade e identificar o grau de sensitização das amostras da liga de 

Al-Mg através de ensaios não destrutivos por DL-EPR. 

O ensaio pela técnica DL-EPR foi sensível para identificar a sensitização da 

liga AA5086, assim como o ensaio NAMLT, mas com a vantagem de ser não 

destrutivo e possível utilização em campo. A pior condição de sensitização ocorreu na 

amostra envelhecida a 175 °C por 168 h com razão Ir/Ia de 0,66.  

 

• Analisar o efeito da deformação plástica sobre o grau de sensitização em uma liga de 

alumínio-magnésio AA5086 

Ocorreu aumento do grau de sensitização das ligas laminadas quando 

comparadas as ligas recozidas para o mesmo tratamento térmico. A análise de NAMLT 

e DL-EPR confirmaram aumento da perda de massa e da razão Ir/Ia para as amostras 

na condição de deformação plástica a frio.  

 




