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Quando um metal é imerso numa solução aquosa, eletricamente condutora (eletrólito), 
imediatamente se inicia uma reação com formação de íons metálicos dentro da 
solução. Os elétrons, que permanecem no metal, carregam-no eletricamente criando 
um campo eletrostático. Os íons, que são carregados positivamente, tendem a ficar 
retidos na vizinhança da interface metal/solução. Após um tempo relativamente curto, 
estabelece-se uma situação de equilíbrio, ou estado estacionário, caracterizado pela 
formação de uma dupla camada elétrica. Ver a figura abaixo. 

 
 

 
Exemplo de dupla camada elétrica 

formada por moléculas de H2O 

 
O fato de as moléculas de água serem polares, isto é, apresentarem o centro de 
gravidade das cargas positivas distinto das cargas negativas, acabam sendo 
agregadas ao íon metálico pela ação das forças do campo eletrostático por ele criado 
quando da passagem do metal para a solução. Um íon, portanto, é um agregado do 
metal, despojado dos seus elétrons de valência e de certo número de moléculas de 
água. 
A intensidade dessa reação, a que chamamos de eletroquímica, depende da carga 
elétrica que o metal (eletrodo) é capaz de fornecer.  
Quando um eletrodo metálico está em equilíbrio, a reação eletroquímica responsável 
pela formação da dupla camada elétrica procede, tanto no sentido de oxidação como 
no de redução, com a mesma velocidade (densidade de corrente de troca), 
estabelecendo-se, através dessa camada, um potencial de equilíbrio ER característico 

dessa reação. Se por um processo qualquer este potencial for alterado, diz então 
que o eletrodo sofreu polarização, podendo ser anódica ou catódica. 

eletrólito 
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As curvas características do potencial de dissolução anódica e deposição catódica do 
metal são determinadas apenas na teoria. Somente a curva potencial resultante pode 
ser medida. Ver a figura abaixo. 

 
Potencial de um metal submerso em um líquido eletricamente condutor 

 

Na interface metal/solução de uma dupla camada elétrica, há uma tal distribuição de 
cargas elétricas que uma diferença de potencial se estabelece entre o metal e a 
solução. A magnitude dessa diferença de potencial é dependente do sistema em 
consideração. Medir o valor absoluto dessa diferença de potencial é inviável, pois 
qualquer que seja o sistema de medida adotado, implicará na imersão de um terminal 
metálico (por exemplo, um fio de cobre) dentro da solução, que irá dar origem a um 
segundo eletrodo. Reações eletroquímicas similares ocorreriam e nós mediríamos 
somente a diferença.  Assim, o que se faz é medir uma diferença de potencial relativa, 
em relação a um eletrodo de hidrogênio.  
O eletrodo de hidrogênio será formado por uma chapa de platina platinizada 
mergulhada numa solução de ácido clorídrico, com um borbulhamento de gás de 
hidrogênio sobre a chapa de platina platinizada. Devido a propriedade da platina 
adsorver as moléculas desse gás, podemos obter uma “falsa chapa” de hidrogênio. 
Ver figura seguinte. 

 

curva referente a dissolução  

anódica do metal 

curva resultante 

curva referente a  
deposição catódica  

no metal 



Para resolver esse problema, convencionou-se que o potencial de um eletrodo de 
hidrogênio, numa solução 1M de HCl a uma pressão de 1atm, seria zero. Ver figura 
seguinte. 

 

 
Potencial padrão de um Eletrodo de Hidrogênio 

 
Sendo assim, ao se medir a diferença entre o potencial do eletrodo de hidrogênio, 
numa solução 1 normal, (EHN) e o de um metal, tem-se o "potencial do eletrodo". Um 
esquema para a medida do potencial de um metal, utilizando um EHN está 
apresentado na figura abaixo. 

 
 

oxidação anódica do [H] 

curva resultante 

redução catódica do H+ 

 



As medidas de potenciais de redução alguns metais, na solução normal, são 
relacionados no diagrama abaixo. 

 

 
                           

Medida padrão de potenciais de alguns metais 

 
Em se tratando de metais, se o potencial padrão for negativo em relação ao eletrodo 
padrão de hidrogênio, são chamados, em eletroquímica, de menos nobres que o 
hidrogênio. Podem ser dissolvidos em ácidos, como o ácido clorídrico (HCl), numa 
reação de oxidação. Se o potencial padrão for positivo, são chamados de mais nobres 
que o hidrogênio.  
 
Não podem ser dissolvidos em ácidos numa reação de oxidação. Tais metais somente 
podem ser dissolvidos em ácidos como o ácido nítrico (HNO3). A platina é um dos 
mais nobres, por isso, nós podemos medir as reações de todos os metais menos 
nobres sem influência significante da platina. 
 
Assim a formação e passagem de corrente entre metais numa solução dão as 
primeiras pistas quanto ao comportamento da corrosão dos metais e de suas ligas. 

Aços inox austeníticos 

Potencial em volts 

 



Na pilha de Daniell, os dois eletrodos de cobre e de zinco, mergulhados em recipientes 
contendo eletrólitos correspondentes (CuSO4 e ZnSO4 – duas semicelas ), eram 
unidos externamente por um fio condutor. As semicelas eram unidas por uma ponte 
salina de K2SO4. O zinco por ser menos nobre que o cobre foi dissolvido em sua 
solução e o cobre da solução CuSO4 foi depositado no eletrodo de cobre. Assim, ao 
longo do fio condutor externo formou-se um fluxo de elétrons que foi do eletrodo de Zn 
(ânodo) para o eletrodo de Cu (cátodo), com diferença de potencial em ambos os 
eletrodos como mostrado na figura abaixo. 

 

 
 

Pilha de Daniell 
 

No diagrama o potencial da carga Eo da bateria aparece como diferença de potencial. 
A diferença entre o Eo e o U é a perda de potencial que aparece devido à passagem 
de corrente e resistência interna da bateria. 
 
Se íons, não pertencentes ao eletrodo de metal, estiverem presentes no líquido 
(eletrólito), então esses íons também poderão reagir com o eletrodo, basta 
apresentarem pelo menos dois níveis diferentes de oxidação (números de oxidação – 
NOX). Esses íons (presentes no eletrólito) têm sua carga elétrica alterada podendo 
assim carregar negativamente (adição de elétrons) ou positivamente (subtração de 
elétrons) o eletrodo. 

curva resultante 

curva resultante 



Na figura seguinte, em se tratando do Cu+ e o Cu++ – Os íons podem mudar a carga 
elétrica (concentração de elétrons) do eletrodo de platina. Um metal inerte, tal como a 
platina, quando colocado numa solução contendo espécies redutoras ou oxidantes 
pode estabelecer um potencial de eletrodo. Nesse processo o eletrodo de platina 
apresenta um potencial, que de acordo com a fórmula de Nernst, depende do tipo (Eo) 
e da concentração desses íons no líquido (eletrólito). Aqui o potencial do eletrodo não 
é o característico da platina, mas pode caracterizar o poder de oxido-redução do 
líquido. O potencial medido por esse eletrodo é muitas vezes designado potencial de 
oxido-redução ou simplesmente Potencial Redox cujo símbolo é EH. 
Quanto menor o for o potencial de oxido-redução (potencial redox) de uma substância 
maior será a sua tendência para ceder elétrons à outra substância mais oxidada.  

 
 

 
Potencial Redox em uma solução de Strauss 

 
O potencial de um eletrodo inerte submerso numa solução onde se verificam 
fenômenos de oxido-redução, medido em relação a um eletrodo de referência (como o 
cobre), corresponde a uma medida de intensidade e sentido das reações de oxido-
redução do sistema. Consequentemente esse potencial é chamado de Potencial 
Redox do líquido. 
No exemplo acima, entretanto, há uma segunda reação dos íons de Cu com o cobre 
metálico, que mantém a concentração de Cu+ e de Cu++ constante. Isso significa que 
o redox potencial deste líquido também apresenta em um valor constante (+360 
milivolts). Esse líquido é chamado de solução de Strauss (10% CuSO4 em 10% 
H2SO4), em homenagem ao cientista que a descobriu.  
Quanto à corrosão intercristalina, usa-se a solução de Strauss para testar aços de alta 
liga.  
O teste consiste na imersão de um eletrodo de metal, que não seja de platina, nessa 
solução e aponta se esse metal será corroído ou não a um potencial de +360 milivolts. 
Na água o oxigênio dissolvido também pode mudar a carga elétrica de um metal. O 
oxigênio assim dissolvido pode ajustar o potencial redox da água. Essa reação do 
oxigênio – mostrada na figura abaixo – determina a intensidade de oxidação dos aços 
de baixa liga em contato com a água. Na parte superior da gota (água) podemos 
observar como o Fe++ é oxidado em Fe+++. O composto hidróxido férrico, Fe(OH)3, 
apresenta baixa solubilidade em água, daí a forma consequente de um anel de 
oxidação na superfície metálica. Deve-se notar que o ferro não é corroído na região 
exterior da gota de água, onde a concentração do oxigênio é elevada (camada 
passivada), mas na parte interna! 

 



 
Corrosão do aço em baixo de uma gotícula de água 

 

Potenciometria – Um breve Histórico 
 
A potenciometria é uma técnica bem conhecida, que se baseia na medida do potencial 
de células eletroquímicas, sem o consumo apreciável de corrente, utilizando-se para 
isto de sistemas eletrônicos de alta resistência de entrada.   
A base da potenciometria foi estabelecida por Nernst, em 1888, descrevendo a origem 
do potencial de eletrodo entre um metal e uma solução contendo íons deste metal, e o 
potencial redox entre um metal inerte e uma solução contendo um sistema redox. No 
início do século XX, era grande a necessidade de quantificar o grau de acidez de 
substâncias, o que fez com que houvesse uma corrida para a pesquisa nesta área. O 
primeiro sensor potenciométrico usado para medir a acidez de uma solução aquosa foi 
o eletrodo de hidrogênio, proposto por Nernst, em 1897, mas que devido à sua 
complexidade não tinha finalidade prática. Em 1906, Cremer desenvolveu o eletrodo 
de vidro para as medidas de acidez, sendo posteriormente aperfeiçoado por Haber e 
Klemensiewicz. No entanto, havia dois problemas a serem superados na medida de 
acidez: definir as unidades e melhorar a instrumentação de modo a ter uma leitura 
mais reprodutível. Curiosamente, o aperfeiçoamento tecnológico do eletrodo de vidro 
se originou na comunidade acadêmica, enquanto que a fundamentação teórica, sobre 
as unidades de medida de acidez, surgiu da indústria. Sörensen, trabalhando para a 
cervejaria Carlsberg, foi quem propôs a escala de pH, devido a necessidade de definir 
a influência da acidez sobre uma série de reações enzimáticas. Quase ao mesmo 
tempo, as empresas Beckman e Radiometer comercializaram, o primeiro medidor de 
pH, em 1935, provavelmente, inspiradas no trabalho pioneiro de Elder e Wright sobre 
medidas de pH com eletrodo de vidro e potenciômetro de tubo à vácuo. Assim, a 
cooperação entre indústria e academia contribuiu para o desenvolvimento da 
potenciometria, tornando-a uma técnica consagrada e focada na medida de pH   
A definição da técnica potenciométrica pode ser resumida como o conjunto de 
métodos instrumentais que visam à determinação de concentrações e atividades de 
espécies iônicas em solução. Essa determinação é realizada utilizando-se medidas de 
diferenças de potenciais (E) entre dois eletrodos. Um desses eletrodos é o de 
referência e o outro é chamado de indicador, sendo ambos imersos na solução em 
estudo. O potencial do eletrodo indicador é dependente da concentração do íon cuja 
atividade deve ser determinada. A obtenção do potencial desse indicador é 
conseguida combinando-o com o eletrodo de referência, o que resulta em uma pilha 
cuja força eletromotriz (E) pode ser medida.  

Ar 



O potencial de uma célula eletroquímica reversível está diretamente relacionado com a 
atividade dos íons envolvidos na reação da célula, pela equação de Nernst:  

 
 
Onde, Eo é o potencial-padrão do eletrodo, que depende do íon em questão e da 
temperatura; R é a constante universal dos gases; T é a temperatura absoluta; n o 
número de mol de elétrons envolvidos; ln é o logaritmo neperiano; F é a constante de 
Faraday, e ared é a atividade da espécie que sofreu redução e aoxi a atividade de 
espécie que oxidou. 
Essa equação fornece uma relação simples entre o potencial relativo de um eletrodo e 
a atividade das espécies iônicas correspondentes em solução. Desta forma, a medida 
do potencial de um eletrodo reversível permite calcular a atividade de um componente 
da solução. 
 
A potenciometria indireta ou titulação potenciométrica é geralmente utilizada para a 
obtenção de dados experimentais utilizados para estimar concentrações ou constantes 
de equilíbrio desconhecidas. Para o caso de determinação de constantes de equilíbrio, 
o processo consiste no ajuste de uma curva de titulação teórica aos dados 
experimentais gerados. Na determinação de constantes de formação são 
frequentemente realizadas titulações potenciométricas automáticas, onde o eletrodo 
de referência mais utilizado, devido à sua simplicidade de preparação e constância de 
potencial, é o eletrodo de calomelano. 
 
Entre as vantagens da potenciometria, incluem-se: simplicidade, rapidez precisão, e 
facilidade de automação e controle por microcomputadores, possibilitando o 
armazenamento de uma maior quantidade de dados gerados nas análises. O 
equipamento requerido para os métodos potenciométricos é simples e de baixo custo. 
Os principais componentes da potenciometria são os eletrodos, pois são eles os 
responsáveis pela conversão da atividade iônica em potencial de cela. 
 
Para estimar a possibilidade de corrosão temos que combinar os dois efeitos, a 
tendência de o metal dissolver-se no líquido (potencial de redução x metal nobre/não 
nobre) e o potencial redox do líquido. Assim com o uso de um potenciostato nós 
podemos medir como descrito abaixo e depois relacionar a medida com a 
possibilidade de corrosão. 

 
 



 
Eletrodo       diafragma     Eletrodo 
 padrão                               medido 

 
Medida da Densidade de Corrente – Curvas Potenciais  

 
O eletrodo que nós queremos medir (aqui o Fe) é mergulhado no líquido e o potencial 
é medido em relação a um eletrodo de referência. O potencial desejado, ajustado no 
potenciômetro, é comparado com o valor real e a diferença é amplificada. É usado 
também um retificador ajustável. Esse retificador dirige uma corrente através da pilha 
de modo que um potencial desejado seja alcançado. Um registrador x-y grava o 
potencial e a corrente por uma queda de tensão em uma resistência. Antes que a 
experiência comece a escala ”y“do registrador é ajustada para mostrar a atual 
densidade de corrente na superfície do eletrodo de prova. Mudando paulatinamente o 
valor desejado do potencial no potenciômetro, a curva da densidade de corrente pode 
ser completamente medida.  
O comportamento característico do metal no líquido independe do tamanho do 
eletrodo de prova. O potencial redox do líquido aqui utilizado é identificado pelo 
eletrodo padrão e pela corrente elétrica. Assim os diferentes potenciais redox de 
líquidos conhecidos são identificados e o comportamento do metal (eletrodo de prova) 
pode ser medido. 
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Em se tratando de eletrodos de aço, as seguintes curvas de densidade de corrente 
podem ser encontradas: 

 
Densidade de Corrente X Curvas Potenciais dos aços em solução ácida 

 

Os aços de alta liga são geralmente resistentes à corrosão - na escala entre os pontos 
3 e 4. Nessa escala um filme passivo (camada passiva), que impede a corrosão, é 
formado na superfície do aço. Esse filme de passivação é muito fino (na escala de 
distâncias atômicas), e só pode ser detectado por métodos especiais. Não pode ser 
comparado com os filmes de óxidos coloridos (cores de recozimento) freqüentemente 
encontrados mediante ao aquecimento de soldagem! O valor da densidade de 
corrente em um filme de passivação é também importante. Isso porque o aço sem a 
camada passivante é ativo, o líquido de imersão provoca uma forte oxidação e um 
valor de densidade de corrente até que uma nova camada passiva seja formada e 
uma consequente densidade de corrente seja alcançada. 
Quando curvas reais de densidade de corrente em filmes de passivação são geradas 
usando os aços com diferentes teores de cromo, o seguinte diagrama pode ser obtido:  

 
Densidade de Corrente X Curvas Potenciais em solução (10% de ácido sulfúrico 

a 25 C) 

corrente  
passivante 

 

formação – O2 



        O cromo diminui a densidade de corrente na camada de passivação e aumenta o 
índice de passivação (escala potencial em que a superfície do aço é passiva). Acima 
de aproximadamente 18% de cromo nenhum efeito considerável é observado, sendo 
assim, 18% de cromo é suficiente para se evitar a corrosão! Um cálculo mostra que 
para os aços que apresentam uma densidade de corrente perto de 0.1 mA/cm2 
corresponde a uma perda de peso de (1g/m²)/h e uma perda de espessura de 1 
mm/ano. 
 
 O Potencial Redox de um líquido, de acordo com equação de Nernst, depende da 
relação de concentração de íons do mesmo tipo com NOX diferentes, por exemplo, de 

Fe+++ e Fe++, e não das concentrações propriamente ditas. Assim um líquido com 
concentrações elevadas de íons pode apresentar o mesmo Potencial Redox que um 
líquido com baixas concentrações dos mesmos íons se as relações de concentrações, 
de íons de mesmo tipo com NOX diferentes, forem iguais. 

 

 
Comportamento dos aços em Sistemas Redox 
 
 
Se um aço de alta liga estiver mergulhado em um líquido com o sistema redox 1 
(solução redutora), o aço é ativo e por isso é corroído. Se o aço for mergulhado em um 
líquido com o sistema redox 3 (solução oxidante) o sistema redox apresenta uma 
densidade de corrente característica do filme passivador. Isso significa que o aço está 
coberto com uma camada passiva e nenhuma corrosão pode ocorrer. 
 
No exemplo do sistema redox 2, um aço ativo não pode ter a superfície totalmente 
passivada, porque o sistema não apresenta uma densidade de corrente característica. 
Isso significa que o aço permanece ativo e pode ser corroído. No entanto, o sistema 
redox 2, apresenta um Potencial Redox perto da faixa passivadora na escala de 
passivação, mas as concentrações dos íons são muito baixas para induzir a formação 
de um filme passivador na superfície do aço.  

Corrente de passivação 

Sistema redox 2 

Sistema redox 3 

Sistema 

Redox 1 

área de passivação 



Nesse caso o aço, primeiramente, deve ser mergulhado em um sistema redox 3, para 
depois ser usado em líquidos com o sistema redox 2, só assim a camada passivadora 
pode ser mantida pelo sistema.  
 
Um líquido com um sistema redox forte, somente pode agir como um sistema fraco, se 
os íons tiverem pouco acesso (mecanicamente ou localmente) à superfície de aço. A 
figura abaixo mostra uma fenda devido a um erro de projeto. 

 

 
 

Corrosão por Fenda mediante a um erro de projeto 

 
 
Os íons do líquido (ácido nítrico) têm pouco acesso à fenda e ali não podem passivar a 
superfície do aço. Lá o aço permanece ativo e é desastrosamente corroído. Essa 
corrosão é chamada de Corrosão por Fendas. Nota: Os aços de alta liga “querem 
ser” oxidados e por isso são passivados! É só pensando assim que os diagramas de 
corrosão por diferentes líquidos, em aços de alta liga, podem ser compreendidos. 
 
 
 
Os aços inoxidáveis 1.4301 (SAE 304) são resistentes a corrosão por ácido nítrico. A 
baixa perda de massa (0.1 g/m²)/h pode ocorrer em uma concentração de 60% de 
HNO3 e em temperaturas acima de 100°C. A razão é que o HNO3 se trata de um 
ácido oxidante, de modo que o Potencial Redox fica na faixa passivadora da escala 
de passivação desse tipo de aço. Dessa forma uma camada passivada e resistente a 
corrosão é formada em sua superfície. 

Região corroída 



 Ver a figura abaixo: 

 

 
 

Resistência a corrosão por HNO3 do aço 1.4301 = x5CrNi189 

 
Aços liga NiMo30 de base niquelar não é resistente a corrosão por ácido nítrico, 
porque o níquel não é um metal passivante em meios oxidantes, ou seja, ele não 
pode formar uma camada passivadora! Então onde você poderia usar esse tipo de liga 
para que seja resistente a corrosão?  

 

 
                  
                   Resistência a corrosão por HNO3 do aço 2.4482 = NiMo30 

 
 

curva de ebulição 

curva de ebulição 



O ácido clorídrico é um ácido redutor. Isso significa que o Potencial Redox do 
líquido está abaixo de aproximadamente 300 milivolts. Consequentemente o aço 
1.4301 não pode formar uma camada passivada e por isso não resistente a corrosão. 

 
 

 
                   

 
Resistência a corrosão por HCl do aço 1.4301 = x5CrNi189 

 
A liga de níquel-molibdênio (NiMo30) é uma liga austenítica com excelente 
estabilidade à corrosão em meios redutores e com uma excelente estabilidade 

térmica nas faixas de temperatura de 650 e 950°C, caracterizada pela composição (% 
teor em massa): Molibdênio: 26,0 até 30,0%, Ferro: 1,0 até 7,0%, Cromo: 0,4 até 
1,5%, Manganês: até 1,5%, Silício: até 0,05%, Cobalto: até 2,5%, Fósforo: até 0,04%, 
Enxofre: até 0,01%, Alumínio: 0,1 até 0,5%, Magnésio: até 0,1%, Cobre: até 1,0%, 
Carbono: até 0,01%, Nitrogênio: até 0,01%. Restante níquel e impurezas usuais 
inerentes ao derretimento, sendo que a soma dos teores de elementos 
intersticialmente dissolvidos (carbono + nitrogênio) é limitada, no máximo, a 0,015%, e 
a soma dos elementos (alumínio + magnésio) é ajustada nos limites de 0,15 até 
0,40%. Ela presta-se particularmente como matéria-prima para elementos de 
construção de instalações químicas, que exigem uma particular estabilidade em 
relação a meios redutores, tais como ácido clorídrico, cloretos de hidrogênio gasosos, 
ácido sulfúrico, ácido acético e ácido fosfórico.  
 

curva de ebulição 



Isso não tem nada a ver com uma camada passivada, e sim que o níquel é um metal 
mais nobre do que o ferro e consequentemente dissolve-se mais lentamente no ácido 
clorídrico. Dependendo da taxa de corrosão o diagrama abaixo, mostra se a aplicação 
pode ser tolerada ou não. Ver a figura abaixo: 
 
 

 
 

Resistência a corrosão por HCl do aço 2.4482 = NiMo30 
 

 

A resistência a corrosão dos aços 1.4301 no ácido sulfúrico é bem baixa, porque o 
H2SO4 é um ácido redutor e consequentemente a superfície desse tipo de aço não 
pode ser passivada. No entanto, em concentrações elevadas de H2SO4 uma camada 
de sulfeto pode ser formada, o que reduz a taxa de corrosão. Esse efeito também 
pode ser induzido e é conhecido como técnica de sulfetação induzida! 

curva de ebulição 



 
             Resistência a corrosão por H2SO4 do aço 1.4301 = x5CrNi189 
 

Para a aplicação de líquidos redutores como o H2SO4 em aços inoxidáveis, é 
necessário que seja feita uma adição de cobre (inox super duplex – 1.4505) na liga. 
No começo o aço é corroído, no entanto os átomos de cobre, por serem mais nobres 
que os átomos de ferro, não podem ser dissolvidos. Assim o índice de cobre na 
superfície é aumentado e a taxa da corrosão diminuída com tempo. Dessa maneira 
uma baixa taxa da corrosão é alcançada, de forma que no caso de altas temperaturas 
não pode ser conseguida. 

 
Resistência a corrosão por H2SO4 do aço 1.4505 (Super Duplex) = 

x5CrNiCuNb1818 

curva de ebulição 

curva de ebulição 



Em termos de corrosão, se nós traçarmos um gráfico da Densidade de corrente X 
Curvas potenciais para os aços inoxidáveis austeníticos e para os aços baixa liga a 

base de níquel, podemos obter as seguintes curvas: 

 
Na escala de passivação os aços inoxidáveis austeníticos comuns, mostram uma 

excelente resistência a corrosão, se o sistema redox dos líquidos for suficientemente 
capaz de produzir uma corrente de densidade passivadora. Na escala potencial abaixo 
de aproximadamente 200 milivolts nós necessitamos de aços inoxidáveis especiais, 
por exemplo, Duplex com o cobre ou aços baixa liga a base de níquel. 
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