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Introdução: A elaboração de aços compreende processos que buscam garantir sua
limpidez, minimizando a ocorrência de porosidades e inclusões. A falta de controle
sobre esses fatores pode prejudicar as propriedades mecânicas e de resistência à
corrosão do material, comprometendo sua qualidade e aplicação final. A detecção
rápida do surgimento de inclusões durante a produção do aço permite controle e
correções ainda na Aciaria. Nesse sentido, técnicas de análise de inclusões via
espectrometria óptica com sistema Spark-DAT representam avanço na área,
permitindo a determinação rápida dos tipos, número e tamanho das inclusões,
simultaneamente às análises de composição química. Objetivo: Desenvolver métodos
de análise de inclusões em aços inoxidáveis por espectrometria óptica com sistema
Spark-DAT, e verificar sua efetividade a partir da comparação com análises por
microscopia eletrônica de varredura, e do estudo da variabilidade dos resultados, por
meio de cálculos estatísticos. Metodologia: A pesquisa experimental de abordagem
quali-quantitativa iniciou-se com o desenvolvimento dos métodos para análise de aços
inoxidáveis pelo Espectrômetro Thermo ARL 8860, baseando-se nos manuais
fornecidos pela Thermo Fisher Scientific. As amostras foram fresadas antes de
proceder com as análises, segundo normas padrões da empresa. Após análise pelo
espectrômetro, as amostras foram novamente preparadas, conforme norma ASTM E45,
e analisadas no Microscópio Eletrônico de Varredura, para comparação dos resultados
obtidos pelas duas técnicas. Para verificar a variabilidade do método, calculou-se o
desvio padrão e coeficiente de variação para elementos e inclusões analisados nas
amostras, considerando os resultados obtidos em triplicata. Resultados: Os métodos
criados apresentaram resultados satisfatórios quanto às análises da composição
química de inclusões, identificando os mesmos elementos observados nas análises por
microscopia eletrônica de varredura. Os desvios padrões calculados foram próximos a
zero, podendo considerar os resultados obtidos pelo método, quanto à concentração
dos elementos em cada queima, com boa repetibilidade. Em relação ao número de
inclusões de cada tipo, os desvios foram maiores, mas ainda com valores próximos a
zero. Os principais elementos analisados para esses tipos de aços apresentaram
coeficientes de variação pequenos, sendo um nível de variabilidade aceitável. Mas, em
relação aos diferentes tipos de inclusões, essas apresentaram coeficientes de variação
mais altos, o que reflete numa menor homogeneidade dos dados, em relação aos teores
dos elementos. Foi considerado um coeficiente menor que 30% como valor ideal.
Conclusão: Os testes efetuados comprovaram a eficácia do programa Spark-DAT em
avaliar a composição química dos aços e identificar as inclusões de forma rápida e com
boa confiabilidade. Foi possível explorar os recursos disponíveis do equipamento e
identificar recursos ainda não utilizados, permitindo a oportunidade de melhor uso do
mesmo.
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