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Vídeo da Semana

Eletrometalurgia
A Eletrometalurgia é o processo de obtenção de metais através de eletrólise (processo não 

espontâneo), sendo que a corrosão pode atuar conjuntamente na modificação da superfície 
destes metais. A corrosão pode incidir sobre diversos tipos de materiais, sejam metálicos como 
os aços ou as ligas de cobre, ou não metálicos, como plásticos, cerâmicas ou concreto. A ênfase 
aqui descrita será sobre a corrosão dos materiais metálicos. Esta corrosão, denominada cor-
rosão metálica, consiste na transformação de um material metálico ou liga metálica pela sua 
interação química ou eletroquímica num determinado meio de exposição, processo que resulta 
na formação de produtos de corrosão e na liberação de energia. Quase sempre, a corrosão me-
tálica (por mecanismo eletroquímico), está associada à exposição do metal num meio no qual 
existe a presença de moléculas de água, juntamente com o gás oxigênio ou íons de hidrogênio, 
num meio condutor. A presença de íons metálicos no eletrólito é um fator importante nesta 
corrosão. No caso de os íons no eletrólito serem mais catódicos que os materiais com os quais 
possam ter contato, haverá corrosão devido a reações de troca entre o metal e os cátions dis-
solvidos, com consequente oxidação do metal da estrutura em questão.
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5.1 - Processos Corrosivos:

Dependendo do tipo de ação do meio corrosivo sobre o material, os processos corrosivos 
podem ser classificados em dois grandes grupos, abrangendo todos os casos de deterioração 
por corrosão:

•	 Corrosão Química

•	 Corrosão Eletroquímica

Os processos de corrosão química se caracterizam basicamente por:

•	 ausência da água no estado líquido;

•	 temperaturas, em geral, elevadas, sempre acima do ponto de orvalho da água;

•	 interação direta entre o metal e o meio corrosivo.

Como na corrosão química não se necessita de água líquida, ela também é denominada em 
meio não aquoso ou corrosão seca.

Os processos de corrosão química são, por vezes, denominados corrosão ou oxidação em 
altas temperaturas. Estes processos são menos frequentes na natureza, envolvendo operações 
onde as temperaturas são elevadas. 

Os processos de corrosão eletroquímica são frequentes na natureza e se caracterizam por:

•	 necessariamente na presença de água no estado líquido;

•	 temperaturas abaixo do ponto de orvalho da água, sendo a grande maioria na tempera-
tura ambiente;

•	 formação de uma pilha ou célula de corrosão, com a circulação de elétrons na superfície 
metálica.

•	 Em face da necessidade do eletrólito conter água líquida, a corrosão eletroquímica é 
também denominada corrosão em meio aquoso.

Aqui será dada ênfase na corrosão eletroquímica.
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5.2 - Corrosão Eletroquímica ou Corrosão em Meio Aquoso

Nos processos de corrosão os metais reagem com os elementos não metálicos presentes no 
meio, O2, S, H2S, CO2 entre outros, produzindo compostos semelhantes aos encontrados na 
natureza, dos quais foram extraídos. Conclui-se, portanto, que nestes casos a corrosão corres-
ponde ao inverso dos processos metalúrgicos, como mostrado na Figura 17.
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Figura 17: Ciclo dos metais. 
Fonte: Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO), 

Corrosão, http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php acessado em 30/05/2011 

Para analisar os processos de corrosão serão mostrados a seguir alguns exemplos de Pilhas 
de Corrosão Eletroquímica.

5.3 - Pilhas de Corrosão Eletroquímica
A pilha de corrosão eletroquímica é constituída de quatro elementos fundamentais:

•	 área anódica: superfície onde verifica-se a corrosão (reações de oxidação);

•	 área catódica: superfície protegida onde não há corrosão (reações de redução);

•	 eletrólito: solução condutora ou condutor iônico que envolve simultaneamente as áreas 
anódicas e catódicas;

•	 ligação elétrica entre as áreas anódicas e catódicas.

 http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php
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Na Figura 18 tem-se esquematizada uma pilha de corrosão eletroquímica.

ANODO CATODO

ELETRONS

ELETROLITO

CORRENTE
CONVENCIONAL

Figura 18: Pilha de Corrosão Eletroquímica 
Fonte: Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO), 

Corrosão, http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php acessado em 30/05/2011 

O aparecimento das pilhas de corrosão é consequência de potenciais de eletrodos diferentes, 
em dois pontos da superfície metálica, com a devida diferença de potencial entre eles.

Um conceito importante aplicável às pilhas de corrosão é o da reação de oxidação e redução. 
As reações da corrosão eletroquímica envolvem sempre reações de oxirredução.

Na área anódica, onde se processa a corrosão, ocorrem reações de oxidação, sendo a principal 
a de passagem do metal da forma reduzida para a forma iônica, como mostrado na Figura 19.

M → Mn+
 + ne

M

ELETRÓLITO  

Figura 19: Reação Área Anódica. 
Fonte: Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO), 

Corrosão, http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php acessado em 30/05/2011

http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php
http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php
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Na área catódica, que é uma área protegida (não ocorre corrosão), as reações são de redução 
de íons do meio corrosivo, onde as principais reações são:

- em meios aerados - caso normal de água do mar e naturais:

H2O + 1/2 O2 + 2e- →2 OH-

- em meios desaerados - caso comum em águas doces industriais:

2 H2O + 2 e-→H2 + 2 OH-

Serão discutidas a seguir as principais causas de aparecimento de pilhas de corrosão com as 
respectivas denominações das pilhas formadas.

5.4 - Principais Tipos de Pilhas de Corrosao

5.4.1 - Pilha de Eletrodo Diferente. 

Como já vimos, esta pilha é também denominada de pilha galvânica e surge sempre que 
dois metais ou ligas metálicas diferentes são colocados em contato elétrico na presença de um 
eletrólito. A diferença de potencial da pilha será tão mais acentuada quanto mais distantes 
estiverem os materiais na Tabela de potenciais no eletrólito considerado;

5.4.2 - Pilha de Ação Local

Esta pilha é provavelmente a mais frequente na natureza, ela aparece em um mesmo metal 
devido a heterogeneidades diversas, decorrentes de composição química, textura do material, 
tensões internas, dentre outras. As causas determinantes da pilha de ação local são:

•	 inclusões, segregações, bolhas, trincas; 

•	 estados diferentes de tensões e deformações; 

•	 acabamento superficial da superfície; 

•	 diferença no tamanho e contornos de grão; 

•	 tratamentos térmicos diferentes; 

•	 materiais de diferentes épocas de fabricação; 

•	 gradiente de temperatura.
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A Figura 20 mostra de forma esquemática a pilha de ação local.

Figura 20: Pilha de Ação Local
Fonte: Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO), 

Corrosão, http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php acessado em 30/05/2011 

5.4.3 - pilha ativa-passiva
Esta ocorre nos materiais formadores de película protetora, como por exemplo: o cromo, o alu-

mínio, os aços inoxidáveis, titânio, dentre outros. A película protetora se constitui numa fina cama-
da do produto de corrosão que passiva a superfície metálica. Se a película for danificada em algum 
ponto por ação mecânica e, principalmente pela ação de íons halogenetos (especialmente cloreto), 
será formada uma área ativa (anódica) na presença de uma grande área passiva (catódica) com o 
consequente aparecimento de uma forte pilha, que proporciona corrosão localizada (Figura 21).

MATERIAL PASSIVÁVEL

ÁREAS ATIVAS (QUEBRA DA 
PASSIVIDADE) - ANÓDICAS

ÁREAS PASSIVADAS - CATÓDICAS

ELETROLITO

Figura 21 - Pilha Ativa-Passiva
Fonte: Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO), 

Corrosão, http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php acessado em 30/05/2011

http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php
http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php
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5.4.4 - Pilha de Aeração Diferencial

Esta pilha é formada por concentrações diferentes do teor de oxigênio. Esta pilha também 
ocorre com frequência em frestas. Apenas as áreas anódicas e catódicas são invertidas em rela-
ção àquela. Assim, o interior da fresta, devido a maior dificuldade de renovação do eletrólito, 
tende a ser menos concentrado em oxigênio (menos aerado), logo, área anódica (Figura 22). 
Por sua vez, a parte externa da fresta, onde o eletrólito é renovado com facilidade, tende a ser 
mais concentrada em oxigênio (mais aerada), logo, área catódica. O desgaste se processará no 
interior da fresta.

Figura 22: Pilha de Concentração Diferencial de Oxigênio 
Fonte: Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO), 

Corrosão, http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php acessado em 30/05/2011 

5.5 - Reações no Processo Corrosivo

5.5.1 - Produtos de Corrosão

As reações que ocorrem nos processos de corrosão eletroquímica são reações de oxidação e re-
dução.

As reações na área anódica (anodo da pilha de corrosão) são reações de oxidação.

A reação mais importante e responsável pelo desgaste do material é a de passagem do metal da 
forma reduzida para a iônica (combinada).

http://tubos.comze.com/pages/corrosao.php


9

U
nesp/R

edefor • M
ódulo IV

 • D
isciplina 07 • Tem

a 5
tema fichasumário

•	 Anódica-oxidação

M → Mn+ + ne- (responsável pelo desgaste do metal)

•	 Catódica - redução 

As reações na área catódica (cátodo da pilha de corrosão) são reações de redução.

As reações de redução são realizadas com íons do meio corrosivo ou, eventualmente, com 
íons metálicos da solução.

a. 2 H+ + 2e- →  H2 - meios neutros ou ácidos desaerados

b. 4 H+ + O2 + 4e- →  H2O meios ácidos aerados;

c. 2 H2O + O2 + 4e- →  4OH- meios neutros ou básicos aerados;

d. M3+ + e- →  M2+ presença em solução de íons em estado mais oxidado;

e. Mn+ + ne- →  M redução de íons de metal mais nobre.

As reações catódicas mais comuns nos processos corrosivos são “a”, “b” e “c” as reações “d” e “e” 
são menos frequentes, a última aparece apenas em processos de redução química ou eletrolítica.

Produtos da corrosão - formação de compostos insolúveis entre o íon do metal e o íon hi-
droxila. 

Ex. hidróxido do metal corroído, ou óxido hidrato do metal. 

Quando o meio corrosivo contiver outros íons poderá haver a formação de outros compo-
nentes insolúveis e o produto da corrosão pode ser constituído de sulfetos, sulfatos, cloretos, 
dentre outras.
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5.5.2 - Exemplos de Corrosão

Corrosão do ferro

O exemplo mais conhecido do processo de corrosão é o do ferro. 

Uma vez que Eo
red(Fe2+) < Eo

red(O2), o ferro pode ser oxidado pelo oxigênio.

Catodo: O2(g) + 4H+
(aq) + 4e- → 2H2O(l)

Anodo: Fe(s) →Fe2+
(aq) + 2e-

O oxigênio dissolvido em água normalmente provoca a oxidação de ferro. A oxidação ocor-
re no local com a maior concentração de O2. O Fe2+ inicialmente formado pode ser ainda 
mais oxidado a Fe3+, que forma a ferrugem, Fe2O3

. xH2O(s). O processo de corrosão do ferro é 
mostrado na Figura 23.

Depósito de ferrugem
(Fe2O3 . xH2O)

Cátodo
O2 + 4H+ + 4e- →2Η20
O2 + 2H2O + 4e- →4ΟΗ-

Fe→Fe2++2e-

Ferro

Anodo

Gota
de água

Ar

Fe2+ (aq)O2e-

Figura 23 - Processo de corrosão do ferro (BROWN; LEMAY; BURSTEIN, 2005)

Essa forte tendência que o ferro apresenta em ser corroído explica a tendência de o aço ser 
substituído por outras ligas menos sujeitas a estes processos em algumas aplicações. Alguns 
metais, tais como alumínio, zinco e chumbo, sofrem somente corrosão superficial. Essa camada 
impede que o processo de corrosão avance para o interior do material. No caso do ferro, a baixa 
aderência dos produtos da corrosão e sua solubilidade em água fazem com que a corrosão deste 
metal seja bastante pronunciada.
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Prevenindo a corrosão do ferro

A proteção de um metal contra a corrosão pode ser feita através de recobrimentos que im-
peçam o acesso a umidade ao mesmo. As pinturas podem ser usadas com esta finalidade, no 
entanto, arranhões na mesma podem facilitar o processo de corrosão.

A corrosão pode ser impedida através do revestimento do ferro com tinta ou um outro metal.

O ferro galvanizado é revestido com uma fina camada de zinco.

O zinco protege o ferro, uma vez que o Zn é o anodo e Fe é o catodo:

Zn2+
(aq) +2e- →  Zn(s),   E

o red = -0,76 V

Fe2+(aq) + 2e- → Fe(s),  Eo red = -0,44 V

A Figura 24 mostra o processo de galvanização do Ferro recoberto por uma fina película 
de Zinco.

Zinco. 

Ferro
(Cátodo)

Zinco
(Anodo)

O2 + 4H+ + 4e- →2Η20Zn→Zn2+ + 2e-

e-

Gota
de água

Zn2+ (aq)
O2

Figura 24 - Galvanização do Ferro (BROWN; LEMAY; BURSTEIN, 2005)

O zinco protege o ferro do contato com água e oxigênio e atua como redutor na pilha for-
mada por ele e o ferro, no caso da cobertura ser riscada. O Fe exposto ao ar, se transforma em 
Fe2+, que é imediatamente reduzido pelo zinco contido no recobrimento.

Com os potenciais padrão de redução acima, o Zn é mais facilmente oxidável do que o Fe.
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Quanto mais negativo o potencial, mais anódica será a sua condição, ou seja, mais sujeito à cor-
rosão. A Tabela 3 mostra a série eletroquímica de alguns metais com seus respectivos potenciais.

METAL Eo (V) METAL Eo (V)

Magnésio comercial puro -1,75 Aço acalmado (enferrujado) -0,4 a -0,55

Liga de magnésio (6% Al, 3% Zn, 
0,15% Mn)

-1,60 Aço fundido (não grafitado) -0,50

Zinco -1,10 Chumbo -0,50

Liga de Alumínio (5% Zn) -1,05 Aço acalmado em concreto -0,20

Alumínio comercial puro -0,80 Cobre, Latão e Bronze -0,20

Aço acalmado (limpo e brilhante) -0,5 a -0,8 Camada moída sobre aço -0,20

Tabela 3 - Série Eletroquímica.
Fonte: ABRACO – Associação Brasileira de Corrosão 

http://www.abraco.org.br/site/artigo_view/corros2 Acessado em 30/05/2011

Para lembrar:

Quanto > Eºredução, > tendência a ser reduzido (ganhar elétrons) 

Quanto < Eºredução, > tendência a ser oxidado (perder elétrons)

Uma outra forma de proteção contra a corrosão é a que é utilizada nas latas de conservas 
que encontramos nos supermercados. Um revestimento de estanho tem por objetivo proteger 
o ferro da lata. A camada de estanho impede o contato do ferro com as substâncias que podem 
gerar a corrosão do mesmo. Deve-se evitar a compra de latas amassadas, pois a proteção de 
estanho pode ter sido danificada e, neste caso, o ferro forma uma pilha com o estanho do reco-
brimento. Como o estanho apresenta potencial de redução mais alto que o do ferro, ele atuará 
como semi-reação de redução e o ferro como oxidação:

Sn2+   +   2e-   =>   Sn°     E°red = -0,14 V

Feo   =>    Fe2+   +   2e-     E°oxid = +0,44 V

O material contido na lata seria contaminado com íons Fe2+.
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Uma outra forma de  proteger o ferro da corrosão é mantê-lo em contato com um metal que 
seja mais propenso à corrosão que ele (metal com potencial de redução menor que o do ferro). 
Normalmente se utiliza o metal magnésio para esta finalidade, devido ao seu baixo potencial 
de redução. Este metal é conhecido como metal de sacrifício. Enquanto existir este metal em 
contato com o ferro, este será protegido do processo de corrosão. A proteção cessa quando o 
metal de sacrifício se dissolve totalmente. Este tipo de proteção é muito utilizado em encana-
mento subterrâneo. O tubo de água é transformado no catodo e um metal ativo é usado como 
o anodo. Frequentemente, o Mg é usado como o anodo de sacrifício:

Mg2+   +   2e-   =>   Mg°     E°red = -2,37 V

Fe2+   +   2e-   =>    Fe°     E°red = -0,44 V

A Figura 25 mostra o esquema da tubulação usando um metal de sacrifício.

Nível do 
terreno

Eletrólito
do solo Cano de água,

o catodo

Fio de cobre
isolado

Conexão
soldada

Anodo de magnésio

Figura 25 - Esquema da proteção sacrificial de tubulações (BROWN; LEMAY; BURSTEIN, 2005)
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http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4728715E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4721813D0
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tema fichasumário

Estrutura da Disciplina
Semana Temas

13/jun a 19/jun
1. Reações de Oxirredução  

(REDOX)

20/jun a 26/jun
2. Células Galvânicas 

(Pilhas e Baterias)

27/jun a 3/jul
3. Espontaneidade de Reações  

REDOX

4/jul a 10/jul 4. Eletrólise

11/jul a 17/jul 5. Eletrometalurgia



Pró-Reitora de Pós-graduação
Marilza Vieira Cunha Rudge

Equipe Coordenadora
Ana Maria Martins da Costa Santos

Coordenadora Pedagógica

Cláudio José de França e Silva
Rogério Luiz Buccelli

Coordenadores dos Cursos
Arte: Rejane Galvão Coutinho (IA/Unesp)

Filosofia: Lúcio Lourenço Prado (FFC/Marília)
Geografia: Raul Borges Guimarães (FCT/Presidente Prudente)

Antônio Cezar Leal (FCT/Presidente Prudente) - sub-coordenador 
Inglês: Mariangela Braga Norte (FFC/Marília)

Química: Olga Maria Mascarenhas de Faria Oliveira (IQ Araraquara)

Equipe Técnica - Sistema de Controle Acadêmico
Ari Araldo Xavier de Camargo

Valentim Aparecido Paris
Rosemar Rosa de Carvalho Brena

Secretaria/Administração
Márcio Antônio Teixeira de Carvalho

NEaD – Núcleo de Educação a Distância
(equipe Redefor)

Klaus Schlünzen Junior 
Coordenador Geral

Tecnologia e Infraestrutura
Pierre Archag Iskenderian 

Coordenador de Grupo

André Luís Rodrigues Ferreira
Guilherme de Andrade Lemeszenski

Marcos Roberto Greiner
Pedro Cássio Bissetti

Rodolfo Mac Kay Martinez Parente

Produção, veiculação e Gestão de material
Elisandra André Maranhe

João Castro Barbosa de Souza
Lia Tiemi Hiratomi

Liliam Lungarezi de Oliveira
Marcos Leonel de Souza

Pamela Gouveia
Rafael Canoletti

Valter Rodrigues da Silva


	Marcador 1
	Vídeo da Semana
	Eletrometalurgia
	5.1 - Processos Corrosivos:
	5.2 - Corrosão Eletroquímica ou Corrosão em Meio Aquoso
	5.3 - Pilhas de Corrosão Eletroquímica
	5.4 - Principais Tipos de Pilhas de Corrosao
	5.4.1 - Pilha de Eletrodo Diferente. 
	5.4.2 - Pilha de Ação Local
	5.4.3 - pilha ativa-passiva
	5.4.4 - Pilha de Aeração Diferencial
	5.5 - Reações no Processo Corrosivo
	5.5.1 - Produtos de Corrosão
	5.5.2 - Exemplos de Corrosão

	Corrosão do ferro
	Prevenindo a corrosão do ferro
	Bibliografia:

	Botão 2: 
	Botão 3: 
	Botão 6: 
	Botão 7: 
	Botão 38: 
	Página 3: Off

	Botão 39: 
	Página 3: Off

	Botão 40: 
	Página 4: Off
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Botão 41: 
	Página 4: Off
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Botão 65: 
	Página 17: Off
	Página 18: 

	Botão 66: 
	Página 17: Off
	Página 18: 

	Botão 4: 


