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RESUMO 

Os aços inoxidáveis possuem uma grande importância tecnológica devido suas 

excelentes propriedades mecânicas, além de ser capaz de gerar sobre a 

superfície um filme de óxido protetor que retarda o processo de corrosão. Porém, 

em determinados projetos, a cor cinza metálica do aço inoxidável não é cor final 

desejada. Buscando atender a demanda por aços coloridos, foram crescidos 

filmes óxidos interferentes sobre a superfície do aço inoxidável AISI 204. Através 

do método eletroquímico, foi aplicada corrente com forma de onda quadrada em 

solução com H2SO4 5 mol/L e CrO3 2 mol/L. Foi avaliado a influência do tempo 

de imersão em solução oxidante, a temperatura do sistema e a densidade de 

corrente aplicada para a coloração no crescimento do óxido. O pós-tratamento 

por passivação foi utilizado em um grupo de amostras a fim de avaliar sua 

influência na resistência à corrosão.  A suscetibilidade à corrosão das amostras 

foi avaliada através da espectroscopia eletroquímica em solução NaCl 0,1mol/L 

e de ensaios acelerados de exposição à névoa salina e câmara de vapor 

condensado. Utilizou-se a técnica de fotometria para determinar a cor e a 

luminosidade dos filmes formados. Através dos resultados obtidos, observou-se 

que as peças produzidas à temperatura de 40°C apresentaram filmes uniformes 

e cores homogêneas, assim utilizou-se esta temperatura nos demais ensaios. A 

partir dos ensaios acelerados de corrosão, foi verificado que os filmes de óxidos 

crescidos sobre o inoxidável mantem a resistência à corrosão em ambiente 

úmido e ambiente marítimo. Os resultados do ensaio de espectroscopia 

eletroquímica indicaram que as peças com filme de óxido crescido em sua 

superfície apresentam resistência à corrosão de mesma ordem de grandeza do 

aço inoxidável sem este filme. A caracterização da superfície revelou que os 

filmes de óxidos interferentes são porosos e rugosos. O estudo da composição 

química mostrou que o processo de coloração produz filmes de óxidos ricos em 

cromo.  
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ABSTRACT 

Stainless steels have great technological importance due to their excellent 

mechanical properties, besides being able to generate on the surface a protective 

oxide film that retards the corrosion process. However, in certain designs, the 

metallic gray color of the stainless steel is not desired final color. Seeking to meet 

the demand for colored steel, oxide film interfering were grown on the surface of 

stainless steel AISI 204. Through electrochemical method was applied current 

with square waveform in H2SO4 solution 5 mol/L with CrO3 and 2 mol/L. The 

influence of the time of immersion in the oxidant solution, the system temperature 

and current density applied to dye in the growth of the oxide were evaluated. The 

post treatment of passivation was used in a group of samples in order to evaluate 

its influence on corrosion resistance. The corrosion susceptibility of the samples 

was evaluated by electrochemical spectroscopy in a solution of NaCl 0,1 mol/L 

and accelerated tests of exposure to salt fog and condensed steam chamber 

utilizing the photometry technique for determining the color and brightness of the 

formed films. By the results obtained, it was observed that parts produced at a 

temperature of 40°C had a uniform and homogeneous film color, so that 

temperature was used in other assays. From the accelerated corrosion tests, it 

was found that the grown oxide films on stainless maintains corrosion resistance 

in wet environment and marine environment. The results of the electrochemical 

spectroscopy indicated that the test pieces with oxide film grown on its surface 

have corrosion resistance of stainless steel of the same order of magnitude 

without this film. The characterization of the surface showed that the interfering 

oxide films are porous and rough. The chemical composition study showed that 

the coloring process produces oxides films rich of chromium. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os aços inoxidáveis apresentam uma grande importância tecnológica e 

econômica, pois são materiais com alta resistência mecânica e à corrosão. É um 

material versátil, capaz de gerar sobre a superfície um filme de óxido protetor 

que retarda o processo de corrosão. Por estas características físico-químicas, 

além da excelente conformabilidade, o aço inoxidável é amplamente utilizado 

nas indústrias químicas, petroquímicas e civil. 

Porém, em determinados projetos, a cor cinza metálica do aço inoxidável 

não é cor final desejada e desta forma processos adicionais de pintura podem 

ser realizados, além de uma possível mudança do aço inoxidável por outro 

material. As tintas e pigmentos utilizados para pinturas estão expostos à ação 

dos raios ultravioleta e das intempéries, podendo assim descolorir devido à 

degradação. Então, buscando atender uma demanda por materiais com 

excelentes propriedades de resistência à corrosão e que apresentem apelo para 

os setores de arquitetura e design, aços inoxidáveis com filme óxido interferente 

crescido na superfície foram desenvolvidos. 

 A literatura mostra que os filmes óxidos interferentes crescidos sobre a 

superfície de aços inoxidáveis melhoram suas propriedades de resistência à 

corrosão, podendo assim aumentar a aplicabilidade destes materiais. Os 

principais métodos de coloração, via óxidos interferentes, têm por base o 

crescimento de filmes de óxidos espessos e uniformes sobre a superfície do aço. 

Devido ao fenômeno de interferência da luz refletida na interface óxido/ar e 

aço/óxido, e conforme a espessura do filme, ângulo de incidência, índice de 

refração, há o aparecimento de cores do espectro entre bronze e verde. 

Entre os métodos mais estudados para a formação do filme de óxido 

interferente, o método eletroquímico apresenta maiores vantagens frente ao 

método químico e ao térmico. Os processos eletroquímicos empregando 

soluções ácidas são os mais utilizados por possibilitarem um maior controle do 

filme óxido, gerando assim cores mais homogêneas (Sone, 1991).  



2 
 

Uma vez que a literatura aborda o crescimento do filme óxido sobre a 

superfície de aço inoxidável AISI 304, nesta dissertação, o filme de óxido 

interferente foi crescido sobre a superfície do aço inoxidável AISI 204, pois esta 

liga apresenta menores custos. Através da aplicação de corrente com formato 

de onda quadrada, utilizou-se solução oxidante contendo H2SO4 5 mol/L e CrO3 

2 mol/L.  A temperatura e o tempo de imersão foram estudados a fim de definir 

os melhores parâmetros para a produção das peças coloridas. As técnicas de 

microscopia eletrônica de varredura e fluorescência de raios-x foram utilizadas 

visando a caracterização do filme, enquanto a espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica, névoa salina e câmara de vapor condensado foram empregados 

para avaliar a resistência à corrosão do filme de óxido interferente. A técnica de 

fotometria foi utilizada para definir as cores das peças após o crescimento do 

filme óxido. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo a obtenção de óxidos interferente 

sobre a superfície do aço inoxidável AISI 204 utilizando o método eletroquímico 

com aplicação de corrente com onda quadrada, além de avaliar a composição 

química e as propriedades de resistência à corrosão de peças coloridas com e 

sem pós-tratamento por passivação. 

2.2 Objetivos específicos 

a) avaliar os parâmetros de crescimento do óxido: densidade de corrente, 

temperatura da solução oxidante e tempo de aplicação de corrente a fim de 

formar os filmes com excelente aspecto visual 

 b) avaliar a morfologia dos filmes de óxidos crescidos sobre aço por microscopia 

eletrônica de varredura; 

c) determinar a composição química dos filmes óxidos crescidos sobre aço 

utilizando as técnicas por fluorescência de raios-x; 

d) avaliar a resistência à corrosão dos filmes óxidos crescidos sobre aço, através 

da espectroscopia de impedância eletroquímica e ensaios acelerados de 

corrosão em câmara de vapor condensado e névoa salina. 

e) definir as cores das peças após a coloração eletroquímico através da 

fotometria e relacionar com as condições de testes empregadas. 

f)  reduzir a concentração de cromo utilizada pelas referências nos banhos 

colorantes.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Coloração de Aços Inoxidáveis por Interferência 

O espessamento do filme de óxido sobre a superfície de aços inoxidáveis 

resulta em diferentes cores devido ao fenômeno de interferência.  Através do 

aumento desta camada de óxido é possível melhorar as propriedades de 

proteção à corrosão do aço, além de proporcionar propriedades estéticas às 

peças (Junqueira, 2004). De forte apelo arquitetônico e estético, o método de 

coloração por crescimento de óxido interferente é utilizado para a confecção de 

produtos decorativos, como monumentos em praças públicas e fachadas de 

construções. Na figura 1 é possível observar um edifício onde foram utilizadas 

placas de aço inoxidável com filme óxido interferente crescido sobre a superfície. 

 

Figura 1. Construção no Reino Unido onde placas de aço inoxidável com filme 

interferentes foram utilizadas na construção, Rimex Metals (2001) 

 

3.1.1 Fenômeno de Interferência 

O aumento da espessura do filme de óxido na superfície dos aços 

inoxidáveis resulta na coloração deste material devido o fenômeno de 
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interferência da luz.  Parte da luz incidente é refletida pela superfície do filme 

enquanto outra porção é refletida na interface filme/metal. Devido à diferença de 

distância percorrida por estas frações, há uma defasagem entre as ondas. O 

fenômeno de interferência é ilustrado na figura 2, onde pode ser observado a luz 

incidente, a luz refletida na superfície e a fração refletida na interface filme/metal.

 

Figura 2. Fenômeno de interferência ótica sobre a superfície de metal com 

filme óxido interferente crescido (Junqueira, 2004) 

A luz visível possui diversos comprimentos de onda. Desta forma, pode 

ela sofrer interferência em diferentes intensidades e comprimentos, 

possibilitando assim predominância de determinada faixa de comprimento, 

resultando em uma cor. Evans (1977) definiu a sequência básica de cores que é 

possível encontrar através da coloração de aços inoxidáveis: bronze, marrom, 

azul, dourado, vermelho e verde.  

As diferentes cores possíveis de serem obtidas pelo processo de oxidação 

eletroquímica são resultado do fenômeno de interferência da luz. Uma vez que 

este processo não utiliza pigmentos e tintas na etapa de coloração, a 

durabilidade das cores, resultado do crescimento do filme de óxido interferente, 

é maior quando comparados a métodos que utilizam pigmentos e tintas, pois 

estes podem sofrer desgaste por radiação ultravioleta e desgaste natural. 
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 O filme de óxido crescido não altera a textura do aço inoxidável (Duarte, 

2010). Assim, pode-se alinhar as diferentes cores formadas pelo processo de 

oxidação às diferentes texturas e acabamentos em que o aço inoxidável 

encontra-se. Além disto, durante a etapa de coloração, pode-se controlar o 

crescimento do filme em determinadas regiões, gerando em uma mesma peça 

regiões com diferentes cores e tonalidades (Fan, 1998). 

3.1.2 Formação do filme óxido interferente 

Evans (1977) estudou o mecanismo de crescimento do filme óxido 

interferente crescido sobre a superfície dos aços inoxidáveis através da imersão 

em soluções oxidantes. Em seu trabalho, Evans mostra que o filme óxido é 

formado simultaneamente por reações de dissolução e precipitação. O aço 

dissolve-se na região anódica, enquanto o Cr+6 da solução é reduzido a Cr+3 nas 

regiões catódicas. Quando a concentração do Cr+3 atinge um valor crítico o filme 

de óxido é formado pela reação de hidrólise. As equaçãos 1 a 3 ilustram as 

reações envolvidas no processo de crescimento do filme óxido, onde p, q, e r 

são constantes estequiométricas. 

Reação anódica: M       M2+ + ze-                                                         eq. 1 

Reação catódica: HCrO4 
- + 7H+ + 3e-       Cr3+ + 4H2O                        eq. 2 

Reação de Hidrólise: pM2+ + qCr3+ + rH2O        MpCrqOr + 2rH+                 eq.3 

Através do acompanhamento da variação de massa durante a coloração 

das peças, Evans observou que o aumento da espessura do filme ocasionava 

uma diminuição na massa total da amostra. Então, utilizando a técnica de 

microscopia eletrônica de varredura, foi possível concluir que o filme de óxido 

interferente, cuja densidade de porosidade é na ordem de 1011 cm-3, é mais 

poroso que o metal base. Por sua vez, Junqueira (1997) mostrou que o aumento 

da espessura do filme não é acarreta uma maior porosidade. Junqueira analisou 

amostras com filme óxido na cor dourada e encontrou densidade de poros na 

ordem de 1,4x1011 cm-3 a 6,8x1011 cm-3. 
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3.1.3 Estrutura do filme de óxido interferente 

Evans (1973) estudou através de difração de raios-x peças de aço 

inoxidável AISI 304 coloridas através do crescimento de filme óxido em sua 

superfície. Foi possível afirmar, através da ausência de picos de difração, que o 

filme de óxido não apresenta ordem, sendo assim amorfo. Através de estudo por 

espectroscopia do infravermelho, Evans propôs que o filme tem estrutura de 

espinélio com fórmula, provavelmente, (CrFe)2O3(FeNi)OxH20. 

Naylor (1950) utilizou a técnica de espectrofotometria de refletância a fim 

de avaliar a relação da espessura do filme com o tempo de imersão. Para a 

primeira cor formada, marrom, a espessura foi de 50 nm e para última cor, verde, 

380 nm. Junqueira (1998) utilizou espectroscopia Auger para encontrar valores 

de 300 e 400 nm para as cores dourado e verde, respectivamente. 

Sonne (1991) analisou peças com a cor dourado produzido pelo método 

eletroquímico e encontrou filmes constituídos por Fe, Cr, e O. Foi possível 

observar que a distribuição do cromo era mais uniforme que os demais 

elementos químicos na superfície. 

3.2 Rugosidade e Porosidade 

 Nas etapas de nucleação e crescimento dos grãos na superfície de um 

material podem surgir determinados defeitos ou descontinuidades na sua 

superfície. Segundo Maul (2001), os poros e trincas podem surgir devido às 

condições de fabricação, velocidade de crescimento de grão e também à 

rugosidade do substrato. A presença de poros pode influenciar negativamente 

nas propriedades do revestimento de determinado material, pois a exposição do 

metal base, devido à porosidade, pode acarretar em uma diminuição da 

resistência à corrosão e mecânica Creus (2001). 

 A principal diferença entre trincas e poros para Ponte (2001) é que os 

poros são vazios, muitas vezes gerados por expansão do material, em três 

dimensões, enquanto as tricas são predominantes em duas dimensões, ainda 

mantendo a propriedade de ser um vazio. Assim, classificam-se os poros e 

trincas em: passantes, onde a falha alcança o substrato e não passante, onde 
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não o alcança. Os não passantes podem ser divididos em dois, aberto e fechado, 

onde o primeiro é aberto para a superfície e o segundo está presente dentro do 

revestimento. A figura 3 ilustra os tipos de poros e trincas. 

 

Figura 3. Representação esquemática dos tipos de poros e trincas. 1 – poro/ 

trinca passante. 2 – poro/trinca não passante aberta. 3- Poro/Trica não 

passante fechada. 4 e 5 – Poro/trinca contíguo e penetrante (Ponte, 2001) 

 Junqueira (2006) estudou a variação das propriedades mecânicas do 

filme óxido crescido sobre o aço inoxidável pela alteração da porosidade. Foi 

constatado que o decréscimo da porosidade aumenta a dureza e a resistência 

ao desgaste. Entretanto, Junqueira (2007) avaliou a influência da porosidade 

frente às propriedades de proteção à corrosão e não encontrou uma relação 

direta. 

3.3 Métodos de crescimento do filme óxido interferente 

Entre os métodos conhecidos para o crescimento do filme óxido 

interferente, pode-se citar o método químico como o mais utilizado, bem como 

os métodos de oxidação térmica e oxidação eletroquímica. 

3.3.1 Método Químico 

Evans (1973) criou o método de oxidação química para a coloração dos 

aços inoxidáveis. Neste método, o aço é imerso em solução contendo 250 g/L 

CrO3 e 500 g/L de H2SO4, com temperatura média na faixa dos 80°C. Porém 

este método apresenta dificuldade de reprodutibilidade e exige uma etapa 
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subsequente de endurecimento do filme. Em seu trabalho, Evans avaliou o 

tempo de ensaio, pois este gera diferentes espessuras de filme e 

consequentemente cores diferentes, e encontrou que a porosidade não é 

influenciada pela maior espessura do óxido. O filme de óxido formado apresenta 

valores de cromo maiores que o metal base, que aumenta de valor conforme 

maior tempo de crescimento do filme.  

3.2.2 Método Eletroquímico  

O método de crescimento do filme via eletroquímica apresenta diversas 

vantagens frente ao método químico e ao térmico, entre elas, pode-se citar a 

reprodutibilidade das cores e a menor faixa da temperatura dos banhos, 

normalmente temperatura ambiente (Simões, 2007). As propriedades do filme 

interferente formado sobre a superfície do aço inoxidável estão intimamente 

associadas ao tipo de corrente aplicada (Wang, 2004). Uma corrente alternada, 

com ciclo anódico e catódico, produz filmes com compactação e uniformidade 

superior se comparados a filmes formados por fontes de corrente constante.  

 Estudado por Ogura (1994), o método de pulsos alternados de potencial 

faz uso de pulsos de tensão para o crescimento dos filmes de óxidos. Utilizando 

resultados de Ogura, Conrrado (2003) aplicou pulsos com duração de 10 

segundos a fim de crescer o filme interferente. A figura 4 apresenta o gráfico 

tensão x tempo onde é possível observar os pulsos E1 com valor de 0,35 V e E2 

com valor de 0.76 V.  A temperatura utilizada para a coloração foi de 25 °C e o 

tempo variou entre 10 min e 50 min. 

 

Figura 4. Esquema com picos de pulsos x tempo utilizado por Ogura (1994) 
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 Lin e Duh (1996) propuseram o método de pulsos alternados de corrente. 

As peças, em aço inoxidável AISI 304, foram preparadas com limpeza em banho 

de ultrassom e acetona.  Após, foram imersas em solução oxidante de ácido 

sulfúrico 5,0 mol/L e ácido crômico 2,5 mol/L. O sistema foi mantido a 

temperatura de 75°C e aplicado então pulsos alternados de corrente com forma 

de onda quadrada. Os parâmetros do pulso utilizado foram de ia = 0,2 A/dm² por 

6 s e ic= 0,6 A/dm² por 2 s. O tempo para o crescimento dos filmes variou entre 

4 e 10 min, visando a produção de filmes com diferentes cores. A figura 5 ilustra 

as condições. 

 

Figura 5. Densidade de corrente x tempo, utilizado por Lin e Duh (1996) na 

coloração de peças em aço inoxidável AISI 304 

 Ogura (1996) avaliou também o método de varredura triangular de 

correntes. Para este método, as peças em aço inoxidável AISI 304 foram 

desengraxadas em etanol e então sofreram um processo de preparação da 

superfície. As peças foram reduzidas por 15 minutos em ácido nítrico 1 mol/L 

com aplicação de corrente de 1 mA/cm². Após, foram imersas em solução 

oxidante 2,5 mol/L CrO3 e 5 mol/L H2SO4 e mantidas em temperatura ambiente, 

aplicando ciclos triangulares de corrente. Os melhores parâmetros utilizados 

pelos autores foram: corrente máxima de 2 mA/cm², mínima de -0,81 mA/cm² 

ambas com duração de 2,5 segundo por pico. Os tempos de ensaio foram 
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diversos, a fim de gerar tonalidades diferentes, porém as peças com 50 minutos 

de ensaio apresentaram os melhores resultados. 

 Vasconcelos (2009), utilizando os dados de Ogura, (1996), realizou a 

coloração em solução somente de ácido sulfúrico 5 mol/L. Foi utilizada uma 

maior faixa de temperatura, 50°C, quando comparada a Ogura. Os parâmetros 

intensidade de corrente máxima e mínima e tempo de imersão foram avaliados 

a fim de encontrar as diferentes cores. Neste estudo, os autores observaram 

diversas cores e tonalidades intermediárias, entre elas: dourado, vermelho e 

azul. 

Wang (1995) estudou a coloração de aço inoxidável utilizando corrente 

alternada com ondas de formato quadrado e, através do uso de uma fonte de 

corrente pulsante, no seu trabalho, Wang afirma que uma relação de 3 para 1 na 

duração dos picos anódicos e catódicos oferece as melhores respostas e 

qualidade do filme.  

3.3.3 Método Térmico 

O método via oxidação térmica utiliza câmara fechada com corrente de 

gases, como hélio e nitrogênio, a temperaturas entre 500°C e 900°C. A variação 

da temperatura influencia na espessura do filme formado, influenciando assim 

as cores. Porém, há dificuldade na repetibilidade das cores (Simões, 2006). 

3.4 Colorimetria 

A cor é uma questão de percepção e subjetividade da interpretação de 

quem observa. Por isso, através da colorimetria, buscam-se formas de expressar 

a cor de forma numérica, a fim de ser objetiva e evitar interpretações diferentes 

de cada cor. Quando as cores são ordenadas, elas podem ser expressas em 

termos de tonalidade, luminosidade e saturação.  

Um espaço de cor pode ser descrito como um método para se expressar 

a cor de um objeto usando algum tipo de notação, como os números por 

exemplo. A Commission Internationale de l’Eclairage (CIE), autoridade na 

ciência de luz e cor, define três espaços para a definição de cores: CIE XYZ, CIE 
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L*C*h e CIE L*a*b*, sendo este o mais utilizado pois relaciona os valores de cor 

com a percepção visual.  

Uma vez que a cor de determinado objeto depende diretamente da 

percepção do observador, tornou-se necessário padronizá-la. Em 1931, a CIE 

criou o modelo observador padrão 2° e, em 1964, o modelo observador 10°, 

representados na figura 6. Em termos gerais, o modelo observador 10° abrange 

uma área maior de percepção do que o modelo observador 2°. O termo 

“observador padrão” indica a sensibilidade do olho humano com a mistura de 

três cores primárias: azul, verde e vermelho.  

 

Figura 6. O maior ângulo de visão do observador gera uma maior área 

visualizada 

3.4.1 Corpos iluminantes e Fontes CIE 

Uma vez que a cor varia conforme a luz incidente, pois pode ou não conter 

determinado comprimento de onda, a CIE padronizou corpos iluminantes e 

fontes de luz. A fonte A é a fonte mais comum de luz artificial e nesta categoria 

encontram-se todas as lâmpadas incandescentes cuja temperatura de cor 

correlata se aproxime de 2856k. O padrão de luz da série D está relacionado 
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com medidas de luz do dia em diferentes localizações e horários. Este padrão 

pode ser considerado, teoricamente, a luz média do dia. 

3.4.2 Espaço CIOLAB 

O espaço de cor L*a*b* foi criado após a teoria de cores opostas, onde duas 

cores não podem ser verdes e vermelhas ou amarelas e azuis ao mesmo 

tempo. L* indica a luminosidade, a* a coordenada vermelho/verde (+a indica 

vermelho e -a indica verde) e b* a coordenada amarelo / azul (+b indica amarelo 

e –b indica azul).  

A figura 7 apresenta um diagrama onde é possível identificar 2 principais 

eixos.  O eixo x (representado por a*) varia entre – 60 (cores próximas ao verde 

a + 60, cores próximas ao vermelho). O eixo y, por sua vez, também varia entre 

-60 e + 60, onde significam azul e amarelo, respectivamente. 

 

Figura 7. Diagrama a* vs b*. Palheta de cores para o espaço CIELAB (Minolta, 

1993) 
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 É possível também representar os parâmetros em coordenadas cilíndricas 

onde Luminosidade (L*), tonalidade (h*) e croma (C*), relacionadas com as 

coordenadas Mussel, figura 8. 

 

Figura 8. Sistema de coordenadas cilíndricas para o padrão CIELAB (Judd e 

Wyszecki, 1975) 

No espaço CIELAB ainda é possível quantificar as cores em termos 

psicométricos de ∆L*, ∆a*, ∆b* e ∆E* ou ∆L*, ∆C*, ∆H* e ∆E*, como por ser visto 

na figura 9.  A diferença de cor é determinada pela variável ∆E*. 

 

Figura 9.  Diagrama de cálculo de AE* no diagrama CIELAB (Minolta, 1993) 
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3.5 Corrosão de Aços Inoxidáveis 

Os aços inoxidáveis apresentam uma elevada resistência à corrosão pois na 

sua superfície é possível formar um filme passivante de óxido de cromo que 

protege o substrato e conforme seu espessamento, maior a resistência à 

corrosão do aço inoxidável. O filme óxido é formado pela interação do cromo do 

aço inoxidável com o oxigênio, formando assim uma camada de óxido com 

excelentes propriedades protetoras, baixa porosidade e alta resistência à 

corrosão. A passivação de um material diminui a sua reatividade. No estado 

passivo, a taxa de corrosão do metal é menor, levando o material a resistir mais 

em um meio corrosivo. 

Dentre as formas de corrosão, a corrosão por pites é a mais encontrada nos 

aços inoxidáveis. Os íons cloretos são capazes de romper o filme de óxido de 

cromo formado na superfície dos aços inoxidáveis. Este rompimento se dá 

preferencialmente em defeitos do filme, como trincas e poros, podendo ser assim 

muito pontual. Após a quebra do filme há a formação de interfaces anódicas e 

catódicas, região do metal ativo e região passivada, respectivamente. O 

aumento da concentração de íon cloreto leva à hidrólise da água e então à 

formação de ácido clorídico ocasionando uma corrosão com elevada taxa. A 

figura 10 ilustra este processo catalitico onde é possível observar a região 

anódica e catódica. 

 

Figura 10. Esquema simplificado da corrosão por pite (Gentil, 1996) 
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 O ensaio de polarização eletroquimica é um ensaio acelerado onde pode 

ser simulado o comportamento do material exposto a uma atmosfera, ou aos 

íons, semelhante à atmosfera onde será exposto o metal. Através das curvas de 

polarização pode-se determinar a taxa de corrosão, o potencial de corrosão e o 

potencial de pite, o que é importante para os aços inoxidáveis. 

 Na curva de polarização quando o potencial de pite é alcançado o 

potencial permanece constante enquanto a corrente continua a crescer, 

indicando assim que este potencial é o do rompimento do filme passivo de óxido 

de cromo na superfície de aços inoxidáveis, por exemplo. A diferença entre o 

potencial de pite e o potencial de corrosão é chamado de susceptibilidade de 

corrosão por pites, sendo que quanto maior o intervalo entre estes potenciais, 

maior a resistência à corrosão por pites (Conrrado, 2003). 

 Loureiro (2007) utilizou aço ABNT 304 escovado colorido através do 

método de corrente pulsada a fim de avaliar a resistência à chuva ácida das 

peças. As amostras foram imersas em solução com pH 4 e após 30 dias foram 

realizadas análises na solução a fim de definir o porcentual de cromo liberado 

pela corrosão e também as variações na superfície da peça. Foi constatado, 

visualmente, que não houve degradação da peça, pois brilho e cor se 

mantiveram. O percentual de cromo na solução de chuva ácida foi inferior aos 

parâmetros de controle de água. 

 Junqueira (2004) expos peças de aço inoxidável coloridas por 

interferência em ambiente marítimo e urbano pelos períodos de 1 e 3 anos, 

respectivamente. Foram utilizados 4 tipos de peças, escovados com e sem filme 

interferente e acabamento brilhante, com e sem o filme interferente. As amostras 

expostas ao ambiente urbano não apresentaram variação visual em sua 

superfície. No ambiente marítimo, por outro lado, as peças sem o filme 

interferente apresentaram manchas e pites após 6 meses de ensaio e as peças 

com o filme interferente, apenas ao final do ensaio, ou seja, 1 ano. Assim, 

concluíram que o filme aumenta a resistência à corrosão do aço inoxidável frente 

ao ambiente marítimo. 
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Duarte (2010), comparou o efeito do polimento eletroquímico e do 

acabamento mecânico em peças de aços ABNT 304 coloridos através de 

ensaios de resistência à corrosão. Foi observado que o polimento eletroquímico 

não modificou a resistência à corrosão do aço ABNT 304, porém, o crescimento 

dos filmes interferentes coloridos na superfície de aços polidos agrega à 

resistência a corrosão do aço estudado 

Utilizando peças coloridas de aços inoxidáveis ABNT 304 e 316L, 

Ricaldoni (2013) avaliou a taxa de corrosão destes aços para o uso em 

instrumentos médicos. Após a coloração das peças, estas foram submetidas à 

um processo de esterilização por autoclave. O ensaio de corrosão com água em 

ebulição não causou corrosão por pites das amostras nas peças com e sem o 

processo de coloração, indicando assim que o método eletroquímico de 

coloração é viável para instrumentos médicos. 

 Uma vez que a literatura apresenta estudos e resultados para os aços da 

série 300, principalmente 304 e 316L, este trabalho tem o objetivo de encontrar 

métodos para a coloração do aço AISI 204. Este aço inoxidável é austenítico e 

é de menor custo, comparado aos aços da série 300, por ter o percentual de Mn 

maior que o de Ni. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

No presente capítulo estão citadas as operações executadas para a 

preparação da solução oxidante, os parâmetros utilizados na coloração das 

peças em aço, bem como os ensaios para avaliação do filme óxido formado.  

4.1 Materiais  

 As chapas em aço inoxidável AISI 204 tem composição: Cr 14,74%, Mn 

9,38%, Cu 1,59%, Ni, 1,13% e Fe balanço. 

Para a coloração das amostras, foram utilizados os seguintes materiais:  

 Fonte de corrente pulsante; 

 Água deionizada;  

 Óxido de Cromo III P.A – ACS, Dinâmica; 

 Ácido sulfúrico 98% PA, Chemco; 

 Desengraxante Saloclean 667N - Klintex® Insumos Industriais Ltda. 

4.2 Metodologia de preparação das Amostras 

4.2.1 Nomenclatura das amostras 

Além das peças brancas (sem coloração), foram utilizadas peças com 

nomenclatura própria. A nomenclatura aponta qual o tempo de preparação da 

amostra e se há ou não etapa de pós tratamento. O esquema da figura 11 ilustra 

o método para a nomeação das peças. 

 

Figura 11. Nomenclatura para as peças utilizadas neste trabalho 
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4.2.2 Preparação da superfície  

As chapas em aço AISI 204 foram cortadas com serra manual e suas 

dimensões variaram conforme a necessidade dos ensaios. Foram utilizados 

corpos de prova com dimensões de 50 x 60 x 1 mm para a coloração e peças 

com dimensões de 150 x 60 x 1 mm para os ensaios em célula de Hull. 

Inicialmente, as peças foram lavadas com acetona a fim de retirar da 

superfície óleos utilizados para a estocagem. Então, visando a limpeza da 

superfície, as peças foram limpas com desengraxante alcalino comercial 

indicado para peças em aço inoxidável. O uso das duas etapas foi necessário 

devido o volume de óleo de estocagem na superfície. 

O tempo de imersão em solução 3% em volume do desengraxante foi de 

10 minutos, a uma temperatura de 90°C. Após o desengraxe, as peças foram 

lavadas com água deionizada para remover qualquer tensoativos e submetidas 

ao teste de quebra d’água. O teste de quebra d’agua consiste em verificar se o 

desengraxe foi bem-sucedido através do uso de uma corrente d’água. Caso a 

peça testada não apresente gotas de água na superfície entende-se que o 

desengraxe foi eficiente e então as peças foram secas com papel. As quatro 

etapas de preparação das peças estão apresentadas no fluxograma da figura 

12. 

 

Figura 12. Fluxograma as etapas de preparação das peças em aço inoxidável 

para os ensaios de coloração e em célula de Hull 

4.2.3 Solução oxidante 

 A solução oxidante utilizada para a coloração das chapas de aço 

inoxidável e no ensaio em célula de Hull é a sugerida por Wang (1995) nos seus 

Aço AISI 204
Limpeza com 

Acetona
Desengraxe,
10 min, 90°C

Teste 
Quebra 
D'água

Lavagem

Secagem e 
Armazenamento
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trabalhos. Utilizou-se ácido sulfúrico 5 mol/L e de CrO3 2,5 mol/L como solução 

no ensaio. 

4.2.4 Método para determinação da densidade de corrente 

A fim de definir a densidade de corrente a ser utilizada para a coloração 

das peças em aço inoxidável AISI 204, realizou-se ensaio em célula de Hull. O 

teste consiste em aplicar uma corrente determinada e regulável sobre uma chapa 

metálica, que devido às diferentes distâncias entre o cátodo e o ânodo resultam 

em diferentes densidades de corrente. Após a aplicação da corrente de 1 A por 

um intervalo de 5 min, avaliou-se, à vista desarmada, a aparência do filme 

formado sobre a placa teste. Utilizando uma régua de Hull, encontra-se a melhor 

densidade de corrente a ser aplicada. 

No presente trabalho, fez-se uso da célula de Hull com uma montagem 

diferente da utilizada para o depósito metálico, conforme pode ser visto na figura 

13. Em depósitos metálicos, campo que mais utiliza a célula de Hull, liga-se a 

placa colocada em diagonal como cátodo, a fim de avaliar o depósito sobre esta. 

Neste trabalho a placa em diagonal foi ligada à fonte como ânodo, pois a 

coloração se dá através da oxidação da peça. 

 

Figura 13. Esquema da célula de Hull utilizada para encontrar a densidade DE 

corrente utilizada para a coloração do aço inoxidável AISI 204 (Silva, 2006) 
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4.2.5 Sistema para coloração 

 O sistema para a formação do filme interferente sobre a superfície do aço 

inoxidável foi montado utilizando duas placas metálicas de aço inoxidável AISI 

204 ligadas como cátodo à fonte de corrente e entre elas, a uma distância de 40 

mm, uma placa de aço inoxidável ligada como ânodo.  

O tanque foi preenchido com 200 mL da solução oxidante, Cr2O3 2,5 

mol/L, H2SO4 5mol/L. A área exposta do ânodo, peça a ser colorida, foi, 

aproximadamente, 32 cm². A figura 14 apresenta o esquema do sistema 

montado para a coloração. 

 

Figura 14. Esquema do sistema montado para formação de filmes interferentes 

na superfície do aço inoxidável 

4.2.6 Forma de Onda 

Baseado nos trabalhos de Lin & Duh (1996) e Wang (1995) utilizou 

corrente alterado com onda quadrada e, relação aos ciclos anódico e catódico, 

a relação de 3:1 foi mantida, com período anódico de 6 s e catódico de 2 s. Foi 

utilizada uma corrente de 100 mA para alcançar a densidade de corrente de       
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0,3 A/dm². A escolha desta densidade de corrente foi através do ensaio em célula 

de Hull. 

4.2.7 Temperatura do Banho 

 Para o controle da temperatura e a avaliação da sua influência, as peças 

foram coloridas em sistema de banho-maria para melhor controle de 

temperatura, figura 15. Utilizou-se etileno glicol no sistema de aquecimento por 

sua maior temperatura de evaporação comparado à solução oxidante. A 

temperatura variou na faixa entre 40°C e 90°C, mas devido à evaporação da 

solução à 90°C, estabeleceu-se temperatura de trabalho máxima de 80°C. 

 

Figura 15. Sistema de aquecimento e fonte utilizados para a coloração das 

peças 

4.2.8 Duração do Ensaio de Coloração 

 O tempo de duração de cada ensaio foi definido de forma a produzir as 

diferentes cores de óxido que a bibliografia afirma como possíveis (Fan, 1996). 

Foi definido o tempo padrão de 2,5 minutos para diferença entre banhos. A peça 

de menor tempo de banho teve 2,5 min, e a de maior tempo 20 min de banho. 

Assim, foram observados 8 tempos de banho nesse intervalo. 
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 4.2.9 Pós tratamento – Passivação 

 Ao final da etapa de coloração, um grupo, em triplicata, das cores 

formadas foi submetido ao pós tratamento de passivação a fim de avaliar a 

influência desta etapa nas propriedades de resistência à corrosão. As peças 

foram imersas por 20 minutos em solução HNO3 25% Na2Cr2O7 2%, secas e 

então submetidos aos ensaios de resistência à corrosão. 

4.3 Ensaios de Resistência à Corrosão  

4.3.1 Ensaios eletroquímicos  

Foi realizado o ensaio eletroquímico de impedância eletroquímica para 

cada grupo, amostras com e sem pós tratamento. Os ensaios eletroquímicos 

foram realizados utilizando-se o potenciostato Autolab PGSTAT 302 da marca 

Ecochemie, o sistema utilizado pode ser visto na figura 16.  

 

Figura 16. Potenciostato e célula eletrolítica 

Os ensaios foram realizados em triplicata em uma célula convencional de 

três eletrodos, sendo o eletrodo de referência de Ag/AgCl e um contra eletrodo 

de platina. Todas as medidas foram realizadas em solução aerada de NaCl 0,1M 
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pH 6,0, sendo 0,6 cm² a área exposta do eletrodo de trabalho. Uma gaiola de 

Faraday foi utilizada para evitar interferências externas no sinal.  

As análises de EIE foram realizadas no potencial de circuito aberto (OCP) 

após 1 hora de imersão na solução de NaCl para a estabilização do sistema. O 

sinal senoidal utilizado foi de 10 mV e a faixa de frequência variou de 104 a          

10-² Hz, à temperatura ambiente.  

As amostras foram monitoradas em 1, 24, 48 e 72 horas de imersão no 

eletrólito de NaCl utilizando o software NOVA para a aquisição e tratamento dos 

dados experimentais obtidos. 

4.3.2 Ensaio de corrosão acelerada 

Os ensaios acelerados de corrosão em câmara de vapor condensado e 

em névoa salina foram realizados no Laboratório de Corrosão, Proteção e 

Reciclagem de Materiais (LACOR) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS).  

Os ensaios acelerados seguem o critério LACOR para avaliação da 

superfície, onde: G0- não há corrosão; G1 – Pontos em áreas localizadas; G2 – 

Pontos em Geral; G3 – Áreas Localizadas; G4 – Parcial; G5 – Total. Este critério 

pode ser melhor visualizado na figura 17. 
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Figura 17. Critério LACOR para avaliação da superfície de amostras 

submetidas aos ensaios de névoa salina e vapor condensado 

 4.3.2.1 Névoa Salina 

Com altas velocidades de corrosão quando comparados à exposição à 

intempérie, o ensaio em névoa salina visa simular de forma acelerada a 

exposição em ambiente marítimo. Este ensaio segue a norma ASTM B117 e 

NBR 8094 em ambiente 100% úmido utilizando uma solução de 50ng/L de 

cloreto de sódio à 35°C. O material foi ensaiado por 30 dias (720h) e ao longo 

deste período a superfície foi acompanhada para avaliação da corrosão. A figura 

18 apresenta a câmara utilizada no trabalho.  
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Figura 18. Câmara de névoa salina utilizada nos ensaios acelerados de 

corrosão 

4.3.2.2 Câmara de Vapor Condensado 

A câmara de vapor condensado visa ser comparativa aos ambientes 

úmidos, mas com uma velocidade de formação de produtos de corrosão mais 

acelerada.  Seguindo a norma ABNT NBR 8095:1983, 100 % de umidade e 

temperatura de 40 °C, as superfícies das amostras foram acompanhadas por 30 

dias (720 horas). A figura 19 apresenta a câmara de vapor condensado do 

LACOR utilizado neste trabalho. 

 

Figura 19. Câmara de vapor condensado conforme norma ABNT NBR 

8095:1983 
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4.4 Microscopia eletrônica de varredura e Caracterização Química 

A morfologia do óxido foi avaliada através de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da marca Phenom, figura 20. O microscópio pertence ao 

laboratório de polímeros (LAPOL), UFRGS. A análise por fluorescência de raios-

x foi realizada num analisador portátil Thermo Niton XL3t (Thermo Scietific, 

USA). 

 

Figura 20. Microscópio Eletrônico de Varredura com EDS acoplado. 

4.5 Fotometria 

 A determinação das coordenadas de cores foi realizada em 

espectrofotômetro localizado na empresa Tintas Renner, localizado no Rio 

Grande do Sul. O padrão D65 foi utilizado neste trabalho, este que representa 

uma correlata de cor de 6500 K. O modelo observador utilizado foi o observador 

10°. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Densidade de corrente 

 As três peças submetidas ao ensaio em célula de Hull apresentaram as 

mesmas características: a região do ânodo mais próxima ao cátodo não 

apresentou, visualmente, diferença de coloração e a região mais distante 

mostrou uma não uniformidade da cor formada. A região central da peça, 

indicada com uma seta vermelha na figura 21, foi definida como a região com 

melhor filme de óxido interferente formado devido a uniformidade de cor, além 

de melhor aspecto visual. 

 Através desde ensaio foi identificado que a densidade de corrente de      

0,3 A/dm² oferece os filmes com melhores aspectos superficiais, como 

uniformidade e brilho. Assim, nos demais ensaios realizados esta foi a densidade 

de corrente utilizada. 

 

Figura 21. Peça em aço inoxidável AISI 204 após ensaio em Célula de Hull 

5.2 Influência da Temperatura do banho 

As figuras 22 (a), 23 (a), 24 (a), 25 (a) e 26 (a) apresentam as peças em 

aço inoxidável AISI 204 após 10 minutos de coloração em temperaturas que 

variam de 40°C a 80°C. Como pode ser visto, a cada temperatura houve a 

formação de uma cor diferente sobre a superfície das peças. Foi possível 

observar que a coloração a temperaturas mais elevadas, a partir de 70°C, não 
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foi reprodutível. Uma vez que a temperatura influência na velocidade de 

crescimento do filme de óxido interferente, observou-se neste estudo, à altas 

temperaturas, o crescimento não é uniforme, gerando assim filmes com 

diferentes espessuras e assim cores diferentes.  

As peças produzidas a 40°C apresentaram a melhor repetibilidade, onde 

todas as peças produzidas apresentaram coloração, visualmente, semelhante.  

As figuras 22 (b), 23 (b), 24 (b), 25 (b) e 26 (b) apresentam os gráficos ∆a vs ∆b 

e de luminosidade para as peças coloridas nas diferentes temperaturas  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 22. (a) peça com filme óxido crescido por 10 min a 40°C (b) gráfico ∆a 

vs ∆b e de luminosidade para a peça colorida por 10 min 
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(a) 

 

(b) 

Figura 23. (a) peça com filme óxido crescido por 10 min a 50°C (b) gráfico ∆a 

vs ∆b e de luminosidade para a peça colorida por 10 min 
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(a) 

 

(b) 

Figura 24. (a) peça com filme óxido crescido por 10 min a 60°C (b) gráfico ∆a 

vs ∆b e de luminosidade para a peça colorida por 10 min 
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(a) 

 

(b) 

Figura 25. (a) peça com filme óxido crescido por 10 min a 70°C (b) gráfico ∆a 

vs ∆b e de luminosidade para a peça colorida por 10 min 
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(a) 

 

(b) 

Figura 26. (a) peça com filme óxido crescido por 10 min a 80°C (b) gráfico ∆a 

vs ∆b e de luminosidade para a peça colorida por 10 min 

 

 É possível observar, através dos gráficos de luminosidade que além das 

cores variarem conforme a temperatura do sistema, as suas luminosidades 

também variam.  

A tabela 1 apresenta os parâmetros L* (luminosidade), a*, b* 

(componentes do campo de cores oponentes), C* (croma) e h* (tonalidade) para 

as peças produzidas nas diferentes temperaturas. A tabela 2 por sua vez, 

apresenta os valores em termos psicométricos: ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆C*, ∆h* e ∆E*.  
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Tabela 1. Variáveis L*, a*, b*, C* e h* para os ensaios de influência da 

temperatura para as peças produzidas por 10 minutos 

Temperatura 

(°C) 
L * a* b* C* h 

40 45,33 -2,57 9,26 9,61 105,54 

50 36,51 -2,41 -6,75 7,17 250,33 

60 39,36 9,65 11,34 14,90 49,61 

70 30,57 6,95 -6,43 9,47 317,23 

80 37,37 -4,52 5,10 6,81 131,52 

Tabela 2. Variáveis ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆C*, ∆h e ∆E* para o ensaio de influência da 

temperatura na coloração de peças produzidas por 10 minutos 

Temperatura 

(°C) 
∆L* ∆a* ∆b* ∆C* ∆h ∆E* 

40 -0,07 -0,06 -0,22 -0,19 0,12 0,24 

50 0,52 0,09 0,35 -0,36 -0,03 0,63 

60 -0,14 0,12 -0,10 0,00 -0,15 0,21 

70 0,37 -0,18 0,21 -0,27 0,03 0,46 

80 -0,14 -0,27 -0,29 -0,03 0,40 0,42 

5.3 Influência do tempo de imersão 

A fim de avaliar a influência do tempo de crescimento do filme óxido, fixou-

se a temperatura em 40°C, esta que apresentou os melhores nos ensaios de 

influência de temperatura, e o tempo de crescimento do óxido variou entre 2,5 e 

20 minutos. Como pode ser visto através das figuras 27 a 34, conforme o maior 

tempo de crescimento vê-se a diferença nas cores formadas. Há uma sequência 

das cores formadas, iniciando por dourado (2,5 min), azul (7,5 min) e verde (20 

min) devido ao aumento da espessura do óxido interferente. 

 As peças com maior tempo de formação de óxido apresentaram a 

característica de que, conforme o ângulo de observação, era possível observar 

diferentes tons da mesma cor e também diferentes cores. Este efeito é mais 
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facilmente observável em peças com maior tempo de crescimento do óxido 

interferente, roxo e verde.  

 Também se verifica que as peças com maiores tempos de ensaio 

apresentam a formação de mais de uma cor na sua superfície, efeito observado 

principalmente nas bordas das amostras. Isto pode ser efeito de uma maior 

densidade de corrente nestas regiões, aumentam assim a velocidade de 

crescimento do filme óxido interferente. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 27. (a) peças imersas a temperatura de 40°C por 2,5 minuto apresentam 

a cor dourado (b) gráfico ∆a* vs ∆b* e de luminosidade para a peça colorida por 

2,5 min 
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(a) 

 

(b) 

Figura 28. (a)  peças imersas a temperatura de 40°C por 5 minutos apresentam 

a cor roxo (b) gráfico ∆a* vs ∆b* e de luminosidade para a peça colorida por 5 

min 
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(a) 

 

(b) 

Figura 29. (a)  peças imersas a temperatura de 40°C por 7,5 minutos 

apresentam a cor azul (b) gráfico ∆a* vs ∆b* e de luminosidade para a peça 

colorida por 7,5 min 
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(a) 

 

(b) 

Figura 30. (a)  peças imersas a temperatura de 40°C por 10 minutos 

apresentam a cor dourado (b) gráfico ∆a* vs ∆b* e de luminosidade para a peça 

colorida por 10 min 
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(a) 

 

(b) 

Figura 31. (a) peças imersas a temperatura de 40°C por 12, 5 minutos 

apresentam a cor dourado (b) gráfico ∆a* vs ∆b* e de luminosidade para a peça 

colorida por 12,5 min 
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(a) 

 

(b) 

Figura 32. (a) peças imersas a temperatura de 40°C por 15 minutos 

apresentam a cor marrom (b) gráfico ∆a* vs ∆b* e de luminosidade para a peça 

colorida por 15 min 
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(a) 

 

(b) 

 Figura 33. (a) peças imersas a temperatura de 40°C por 17,5 minutos 

apresentam a cor marrom (b) gráfico ∆a* vs ∆b* e de luminosidade para a peça 

colorida por 17,5 min 
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(a) 

 

(b) 

Figura 34. (a) peças imersas a temperatura de 40°C por 20 minutos 

apresentam a cor verde (b) gráfico ∆a* vs ∆b* e de luminosidade para a peça 

colorida por 20 min 

 Assim como as peças coloridas nas diferentes temperaturas, as peças 

coloridas a 40°C não apresentaram padrão na variação da luminosidade. 

 A tabela 3 reúne os diferentes tempos de imersão com as diferentes cores 

formadas. 
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Tabela 3. Variação da cor sobre a superfície do aço conforme tempo de 

crescimento do filme óxido interferente, a 40°C 

Tempo de Crescimento 

(min) 
Cor formada 

2,5 Dourado 

5 Roxo 

7,5 Azul 

10 Dourado 

12,5 Dourado 

15 Marrom 

17,5 Marrom 

20 Verde 

 

 Através de comparação, à vista desarmada, pode-se notar que as peças 

produzidas por 10 minutos em diferentes temperaturas apresentam coloração 

semelhante às peças produzidas a 40°C com diferentes tempos de ensaio. Estas 

colorações semelhantes podem ser explicadas pelo crescimento de filme com 

mesma espessura pelos dois métodos: fixando-se tempo ou temperatura. A 

tabela 4 mostra quais peças nas diferentes temperaturas apresentam coloração 

semelhante as peças produzidas a 40°C com diferentes tempos. 

 

Tabela 4. Relação entre tempo e temperatura no processo de coloração 

COR 
Temperatura (°C) 

Tempo 10 minutos 

Tempo de ensaio (min) 

Temperatura 40°C 

Azul 50 7,5 

Marrom 60 15 

Marrom 70 17,5 

Verde 80 20 

 

 Assim, pode-se verificar que peças as produzidas por 10 minutos à 

temperatura de 80°C apresentam cor semelhante às peças produzidas por 20 

minutos à 40°C, indicando que a maior temperatura diminui o tempo de ensaio, 

quando se refere à produção de determinada cor. Porém, as peças produzidas 
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em temperaturas superiores à 40°C não apresentam repetibilidade de cores, 

tornando assim favorável o processo à 40°C. 

Ainda que as peças produzidas em diferentes temperaturas apresentem 

coloração semelhante às peças produzidas à 40°C, mas com diferentes tempos 

de crescimento do filme óxido, o ensaio de fotometria não afirma que sejam cores 

iguais, com valores de L*, a*, b* diferentes. As tabelas 5 e 6 apresentam os 

valores obtidos através da fotometria. 

Tabela 5. Variáveis L*, a*, b*, C* e h* para os ensaios de influência do tempo 

de crescimento do filme óxido 

Tempo de 

Imersão 
L * a* b* C* h 

2,5 55,12 4,67 19,69 20,23 76,66 

5 23,82 10,03 -0,41 10,04 357,68 

7,5 31,47 -5 -12,75 13,69 248,59 

10 45,33 -2,57 9,26 9,61 105,54 

12,5 46 1,04 20,28 20,31 87,06 

15 33,66 19,43 15,65 24,94 38,85 

17,5 28,39 15,57 -3,82 16,03 346,22 

20 34,85 -14,08 3,06 14,41 167,75 

Tabela 6. Variáveis ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆C*, ∆h e ∆E* para o ensaio de influência do 

tempo de crescimento do filme óxido 

Tempo de 

Imersão 
∆L * ∆a* ∆b* ∆C* ∆h ∆E* 

2,5 -0,97 -0,14 -0,93 -0,94 -0,08 1,35 

5 0,05 -0,02 0,22 -0,03 0,22 0,23 

7,5 -0,01 0 -0,01 0,01 0,01 0,02 

10 -0,07 -0,06 -0,22 -0,19 0,12 0,24 

12,5 -0,03 -0,39 -0,80 -0,82 -0,36 0,89 

15 0,19 -0,19 0,51 0,18 0,51 0,58 

17,5 0,19 0,05 0,45 -0,05 0,46 0,50 

20 0,09 -0,11 -0,18 0,07 0,20 0,23 
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5.4 Morfologia e Caracterização Química 

A Figura 35 mostra a micrografia obtida por microscopia eletrônica de 

varredura para as amostras coloridas por 10, 15 e 20 minutos em solução 

oxidante à 40°C. Analisando as imagens é possível observar uma variação no 

aspecto superfície, bem como o crescimento da heterogeneidade conforme 

maior tempo de produção do filme óxido.  

  

(a)                                                         (b) 

 

(c) 

 

Figura 35. Figura 35. Análise superficial por MEV da peça produzida por (a) 10, 

(b) 15 e (c) 20 minutos de imersão à 40°C 
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 Ogura (1993) e Junqueira (2004) encontraram em seus trabalhos 

morfologias semelhantes em suas peças às deste trabalho. Junqueira, utilizou 

microscopia de alta resolução a fim de encontrar que os poros, em peças 

produzidas à temperatura ambiente, apresentavam diâmetro médio 7 mm. 

Dimensões também encontradas por Ogura, utilizando microscopia de 

tunelamento. 

A Tabela 7 apresenta a composição química, percentual em massa, dos 

elementos presentes no aço inox AISI 204 branco, peças coloridas sem etapa 

de passivação ( n_10 e n_20) e peças coloridas com etapa de passivação (p_10 

e p_20) por 10 e 20 minutos à 40°C. Os dados da tabela foram obtidos por 

fluorescência de raios-x (FRX).  

Tabela 7. Composição química do aço inoxidável AISI 204 antes e após 

tratamento de coloração à 40°C 

 Cu Ni Mn Cr 

Branco 1,59 1,13 9,38 14,74 
n_10 1,57 1,13 9,28 15,15 
n_20 1,52 1,17 9,24 15,35 
p_10 1,54 1,13 9,26 15,18 
p_20 1,54 1,17 9,30 15,38 

 
 

Como pode ser visto, o processo de coloração aumenta a concentração 

de cromo superficial, indicando que o óxido formado contém cromo oriundo da 

solução oxidante. O maior tempo de crescimento do filme leva a uma maior 

concentração de cromo na superfície. Como pode ser visto, as amostras n_20 e 

p_20 apresentam concentrações de cromo superiores às peças n_10 e n_20. 

O aumento da concentração de cromo na superfície vai ao encontro com 

os dados obtidos por Kikuti (2007) através da análise da superfície por XPS. Em 

seu trabalho, o autor afirma que os teores de Ni e Cu não sofrem alteração 

significativa, mas a concentração de cromo sofre um aumento. Também através 

da análise por XPS, o autor verificou que o cromo superficial é Cr+3. 
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5.6 Ensaios de Resistência à Corrosão 

5.6.1 Câmara de Vapor Condensado 

Na Figura 36 estão as 3 peças, cada qual representativa da triplicata do 

seu grupo, após a exposição à câmara de vapor condensado por 720 horas. São 

peças coloridas através do método eletroquímico por 10, 15 e 20 minutos à 40°C 

e que não possuem pós tratamento. A figura 37 apresenta as peças com etapa 

posterior de pós tratamento por passivação e também submetidas ao ensaio em 

câmara de vapor condensado. 

 

Figura 36. Peças produzidas por 10, 15 e 20 minutos pelo processo 

eletroquímico, sem pós tratamento, após 720h em câmara de vapor 

condensado à 40°C 
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Figura 37. Peças produzidas por 10, 15 e 20 minutos pelo processo 

eletroquímico, com pós tratamento, após 720h em câmara de vapor 

condensado à 40°C 

A tabela 8 apresenta os resultados obtidos durante as 720 horas de ensaio 

em câmara úmida para os seis grupos ensaiados e a amostra branco. Os 

parâmetros de avaliação para o grau de corrosão são G0, G1, G2, G3, G4 e G5, 

onde quanto maior o número, maior a intensidade de corrosão. 

Tabela 8. Grau de corrosão para as peças submetidas ao ensaio em câmara 

de vapor condensado por 720h 

Pç/h 24 48 96 168 240 336 408 504 552 672 720 

branco GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO 

n_10 GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO 

n_15 GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO 

n_20 GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO 

p_10 GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO 

p_15 GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO 

p_20 GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO 

 Através da análise a vista desarmada das peças e da tabela com os graus 

de corrosão, é possível afirmar que não houve indícios de produtos de corrosão 
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nas peças com e sem pós tratamento. Não houve perda de brilho ou mudança 

aparente das cores, indicando assim que o pós tratamento pode ser opcional 

neste caso. Este resultado permite concluir que qualquer das amostras coloridas 

através do método eletroquímico, durante 720 horas, são resistentes à 

ambientes com alta umidade relativa. 

5.6.2 Névoa Salina  

A Figura 38 apresenta as 3 peças, cada qual representativa da triplicata 

do seu grupo, após a exposição em névoa salina 720 horas. São peças coloridas 

através do método eletroquímico por 10, 15 e 20 minutos à 40°C e que não 

possuem pós tratamento. A figura 39, por sua vez, apresenta as peças com 

etapa de pós tratamento por passivação e também submetidas ao ensaio em 

névoa salina 

 

Figura 38. Peças produzidas por 10, 15 e 20 minutos pelo processo 

eletroquímico, sem pós tratamento, após 720h em névoa salina à 40°C 
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Figura 39. Peças produzidas por 10, 15 e 20 minutos pelo processo 

eletroquímico, com pós tratamento, após 720h em névoa salina à 40°C 

Tabela 9.  Grau de corrosão para as peças submetidas ao ensaio em névoa 

salina por 720h 

Pç/h 24 48 96 168 240 336 408 504 552 672 720 

branco G0 G0 G0 G0 G1 G3 G3 G3 G3 G3 G3 

n_10 G0 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G4 G4 

n_15 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G4 G4 

n_20 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 

p_10 G0 G1 G1 G1 G1 G1 G3 G3 G3 G3 G3 

p_15 G0 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 

p_20 G0 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 

Neste ensaio não é possível observar superioridade de resistência à 

corrosão de determinado grupo. Assim, não é se afirma que o método de 

coloração aumente a resistência à corrosão, mas que esta é da mesma ordem 

de grandeza das peças sem o filme de óxido interferente crescido. As peças com 

p_20 apresentam uma menor evolução do grau de corrosão quando comparados 

a amostra branco, indicando que o pós tratamento pode aumentar à resistência 

a corrosão do substrato em ambientes salinos. O menor grau de corrosão nas 
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peças com etapa de passivação pode ser explicado pela estabilização do filme 

de óxido de cromo devido esta etapa, uma vez que este óxido é o responsável 

pela resistência à corrosão dos aços inoxidáveis. 

Junqueira (2004) avaliou à resistência a corrosão de aço AISI 304 colorido 

pelo método eletroquímico através de ensaios não acelerados de exposição à 

ambiente urbano e marítimo. Concluiu que os aços inoxidáveis coloridos 

apresentaram desempenho superior aos aços inoxidáveis sem coloração nos 

ensaios não acelerados. E, assim como nos ensaios acelerados neste trabalho, 

não ocorreu corrosão generalizada nas amostras de aços naturais e coloridos 

expostos em ambientes marinho e urbano por um e três anos de exposição 

respectivamente.  

Duarte (2010) afirma em seu trabalho que o polimento eletroquímico não 

altera a resistência à corrosão do aço inoxidável ABNT 304, porém, o 

crescimento do filme óxido colorido sobre a superfície dos aços inoxidáveis após 

o polimento mecânico confere maior proteção à superfície do aço inoxidável. 

 Conclui-se que as amostras coloridas, e que apresentam ou não etapa 

de pós tratamento por passivação, fornecem proteção ao substrato AISI 204, no 

mínimo semelhante à proteção natural do aço inoxidável. A etapa de passivação 

tem a finalidade de aumentar a durabilidade das amostras quando expostas a 

ambientes salinos.  

5.6.3 Impedância Eletroquímica 

O estudo de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica foi realizado 

para avaliar o desempenho da resistência à corrosão dos filmes óxido coloridos 

crescidos sobre a superfície do aço inoxidável AISI 204. A figura 40 representa 

o diagrama de Bode para as amostras branco, n_10, n_20, p_10 e p_20 após 

1h, 24h, 48h e 72h de imersão em solução NaCl 0,1M. 
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Figura 40. Diagrama de Bode para as amostras branco e coloridas, passivadas 

e não passivadas, imersas em solução NaCl 0,1 M após 1h, 24h, 48h e 72h 

 Os diagramas de Bode apresentados na figura 40, ilustram um 

comportamento capacitivo em frequência maiores e à medida que se aplicam 

frequências menores, o ângulo de fase tende a zero, indicando comportamento 

resistivo. 

 Pode-se notar também através dos gráficos que a amostra branco 

apresentou valores de impedância superiores às amostras coloridas apenas no 
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início e ao final do ensaio. Não se pode afirmar que peças com filme mais 

espesso ou peças com a etapa de passivação apresentam maiores resistência 

à corrosão, uma vez que as curvas se sobrepõem. 

 Assim como nos ensaios acelerados de corrosão, não se pode afirmar 

que o maior espessamento do filme óxido garanta maior resistência à corrosão 

entre as peças que apresentam filme de óxido interferente.  

Wang (1996) observou resultados semelhantes em testes de imersão, a 

partir de medidas de impedância em solução de HCl 1,0 mol/L em amostras de 

aço AISI 304 com filmes de óxidos interferentes crescidos pelo processo químico 

e por pulsos alternados de potencial, onde foi possível observar a ocorrência de 

pites nas amostras estudadas. 
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6. CONCLUSÃO GERAIS  

Como conclusões deste trabalho, podemos verificar que: 

- O método de coloração mostrou-se eficiente para a obtenção de filmes óxidos 

interferentes coloridos sobre a superfície do aço inoxidável AISI 204, uma vez 

que houve reprodutibilidade das amostras; 

- A temperatura do banho à 40°C resultou em peças com melhor aspecto visual, 

cores uniformes e maior reprodutibilidade frente a temperaturas mais elevadas, 

possivelmente devido à maior uniformidade de crescimento do filme óxido; 

- Foi possível encontrar toda a gama de cores indicada na literatura com tempos 

de crescimento do filme óxido inferiores a 20 minutos, indicando assim eficiência 

do processo; 

- Durante as 720 horas de ensaio em câmara de vapor condensado não houve 

produto de corrosão aparente nas amostras com e sem pós tratamento; 

- Nos ensaios em névoa salina, houve um melhor desempenho das peças que 

haviam sido submetidas ao pós tratamento por passivação, podendo assim 

indicar este tratamento para aumentar a resistência a corrosão; 

- O ensaio de impedância eletroquímica apontou que as peças coloridas 

apresentam resistência à corrosão da mesma ordem de grandeza das peças 

sem o crescimento do filme de óxido interferente 
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7. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, citam-se algumas 

sugestões para trabalhos futuros:  

 Avaliar a influência de superfícies polidas e jateadas; 

 

 Realizar ensaios de rugosidade; 

 

 Encontrar solução oxidante que utilize menor concentração de cromo; 

 

 Testar o método de coloração em uma gama maior de aços inoxidáveis 

 

 Avaliar a energia livre superficial; 

 

 Estudar o ângulo de contato. 
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