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ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : : Esta aula prática consiste na realização e observação de experiências simples 
envolvendo alguns processos de corrosão de materiais metálicos. Ao final dessa aula prática 
você deverá ser capaz de identificar os principais mecanismos de corrosão eletroquímica, 

incluindo catodos e anodos, além de alguns produtos comuns de corrosão. Deverá também 
constatar como a destruição do filme passivo prejudica a proteção de alguns metais e ligas 
contra a corrosão ou oxidação.   

    
Materiais e MétodosMateriais e MétodosMateriais e MétodosMateriais e Métodos: Os experimentos com os diferentes mecanismos de corrosão estudados 
encontram-se dispostos sobre a bancada do laboratório ou serão entregues na seqüência. Os 

mecanismos de corrosão a serem observados em aula são: 
 
1º) 1º) 1º) 1º) Corrosão galvânica devido à diferença de composição químicaCorrosão galvânica devido à diferença de composição químicaCorrosão galvânica devido à diferença de composição químicaCorrosão galvânica devido à diferença de composição química    

Nesse caso você formará pares galvânicos pela imersão de diferentes elementos numa 
solução de Agar-Agar contendo NaCl e marcadores, ferricianeto de potássio que marca a 
presença de íons de Fe e fenolftaleina que marca o aumento do pH devido à formação de (OH)- 

 
 Pares a serem testados: (Fe-Cu) 
 

Em cada caso identifique: o catodo e o anodo, os produtos formados e qual deles sofre 
a corrosão. 
 

2º) 2º) 2º) 2º) Corrosão galvânica com aumenCorrosão galvânica com aumenCorrosão galvânica com aumenCorrosão galvânica com aumento da densidade de correnteto da densidade de correnteto da densidade de correnteto da densidade de corrente....    
 Nessa experiência você usará os pares anteriores, mas aumentará ainda mais a 
diferença de potencial utilizando uma bateria, forçando assim o aumento da corrente de 

corrosão. 
 
 Pares a serem testados: (Fe-Cu) 

 
 Em cada caso verifique: Se os produtos de corrosão são os mesmos que os anteriores e 
se a taxa de corrosão aumenta ou diminui com o aumento de corrente. 

    
3º) 3º) 3º) 3º) Corrosão Eletroquímica por Aeração Diferenciada.Corrosão Eletroquímica por Aeração Diferenciada.Corrosão Eletroquímica por Aeração Diferenciada.Corrosão Eletroquímica por Aeração Diferenciada.    
  

- Experiência da gota:Experiência da gota:Experiência da gota:Experiência da gota: uma chapa de aço ao carbono receberá em sua superfície uma 
gota da mesma solução de Agar-Agar utilizada anteriormente. 

 



Para observar e pensar: Há ocorrência de reação eletroquímica? Se há então identifique 
as regiões anódica e catódica, bem como os produtos formados. Finalmente tente explicar 

porque isso acontece (dica: pense na difusão e concentração de oxigênio gasoso através da 
solução). 

    
- Corrosão de chapa parcialmente submersa:Corrosão de chapa parcialmente submersa:Corrosão de chapa parcialmente submersa:Corrosão de chapa parcialmente submersa: você receberá um béquer previamente preparado 

contendo a mesma solução das experiências anteriores e com uma chapa de aço ao carbono 

semi-submersa. 

 
Para observar e pensar: Houve reação eletroquímica? Se houve então identifique a região 

anódica e a catódica, bem como, os produtos formados. Finalmente, tente explicar porque isso 

aconteceu (dica: novamente pense na difusão e concentração de oxigênio gasoso) 
 

- Corrosão em frestas:Corrosão em frestas:Corrosão em frestas:Corrosão em frestas: você receberá uma chapa de aço inoxidável 304 protegida 

parcialmente por uma fita isolante, a qual ficou várias horas submersa numa solução ácida. 
    

Para observar e pensar: Houve corrosão localizada? Teria sido essa corrosão de origem 

eletroquímica? É possível dizer onde foi a região catódica e onde foi a anódica? Como foi 
possível a formação da pilha eletroquímica? (pense na mesma dica das experiências anteriores). 
Se a origem foi mesmo eletroquímica quais foram os prováveis produtos formados em cada 

região?  
 
4º)4º)4º)4º) Corrosão eletroquímica por efeito da deformação mecânica Corrosão eletroquímica por efeito da deformação mecânica Corrosão eletroquímica por efeito da deformação mecânica Corrosão eletroquímica por efeito da deformação mecânica    

 
 Você receberá uma placa previamente preparada contendo a mesma solução anterior, 

mas contendo pregos mergulhados. 

 
Para observar e pensar: Houve reação eletroquímica? Se houve então identifique a 

região anódica e a catódica, bem como os produtos formados. Finalmente tente explicar porque 

isso aconteceu. (dica: a deformação mecânica aumenta a energia interna devido à criação de 
defeitos estruturais ou simplesmente pelo acúmulo de tensão elástica) 
 

5º) 5º) 5º) 5º) Destruição do filme passivoDestruição do filme passivoDestruição do filme passivoDestruição do filme passivo::::    
 

---- Oxidação de chapa de alumínio por ação catalítica de cloreto de mercúrio Oxidação de chapa de alumínio por ação catalítica de cloreto de mercúrio Oxidação de chapa de alumínio por ação catalítica de cloreto de mercúrio Oxidação de chapa de alumínio por ação catalítica de cloreto de mercúrio    
---- Aço inoxidável 304 com cordão de solda sensitizado: análise macro e microestrutur Aço inoxidável 304 com cordão de solda sensitizado: análise macro e microestrutur Aço inoxidável 304 com cordão de solda sensitizado: análise macro e microestrutur Aço inoxidável 304 com cordão de solda sensitizado: análise macro e microestruturalalalal 

 
Para observar e pensar:    O alumínio é um metal estável frente ao oxigênio? O que o cloreto 

de mercúrio causa na superfície do alumínio? A corrosão do aço inoxidável se localiza 
preferencialmente em algum lugar? Há alguma relação com a soldagem? O que deve ter 
acontecido? A micrografia confirma a sua suspeita?    
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