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RESUMO 
Os métodos e técnicas de monitoramento eletroquímico fornecem dados que possibilitam o estabelecimento de correlações entre a 

cinética da corrosão e as variáveis de processo. Tais informações são utilizadas para diagnosticar problemas de corrosão e otimizar o 

seu controle. Os métodos eletroquímicos são comumente utilizados para avaliar o comportamento de um revestimento passivado, pois 

permitem a detecção de alterações sensíveis na cinética do processo corrosivo. O sistema é composto por uma célula eletroquímica de 
três eletrodos conectada a um potenciostato que é gerenciado por um sistema de aquisição de dados. 

MÉTODOS ELETROQUÍMICOS AVALIADOS 

Método eletroquímico Característica medida Eletrólito Substrato 

Voltametria Resistência de polarização 0,1 à 0,5 mol/l NaCl Aço eletrozincado + passivação Cr(III) 

Cronoamperometria Resistência de difusão na camada 0,1 à 0,5 mol/l NaCl Aço eletrozincado + passivação Cr(III) 

Potencial de circuito aberto Permeação eletrolítica 0,1 à 0,5 mol/l NaCl Aço eletrozincado + passivação Cr(III) 

Espectroscopia de Impedância Resistência de revestimento 0,1 à 0,5 mol/l NaCl Aço e.zincado + passivação e Aço + fosf. + pintura 

Polarização catódica Progresso de defeitos no revestimento 1% NaCl, 1% Na2SO3 
1% Na2SO4 

Aço + fosfatização + pintura 

RESULTADOS 
Voltametria em comparação com Ensaios de névoa salina neutra 

   CONCLUSÃO 

Existem vários métodos eletroquímicos que podem ser utilizados para ensaios de corrosão. As suas utilidades se revelam com a signi-

ficativa prática dos resultados das medições. Não são capazes de substituir os testes de aplicações como a exposição em câmara de 

névoa salina, mas podem complementá-los. Tais métodos eletroquímicos fornecem índices de C.Q. imediato e/ou podem ser usados para 

gerar estatísticas de comprovação da capacidade do processo. Além disso, é possível montar sistemas de monitoramento online de 

corrosão ao vivo, empregando toda a variedade dos métodos apresentados, integrados na Manufatura Avançada (Indústria 4.0). 

Potencial de circuito aberto OCP 

Espectroscopia de Impedância de varredura 

Polarização catódica intermitente 

Horas à corrosão branca x Resistência de polarização 

Rp = Resistência de polarização 

I0 = Corrente de cambio 

média harmônica de 3 peças cada 

 

Utilidade: 

  C.Q. imediato, p.ex. Rp[0,5M] > 10 kΩ → processo i.o. 

  Estatistica para Comprovação de Capacidade do Processo 

hs à c.b. 

290 

274 

322 

52 

Rp/kΩ [0,1M] 

18,2 

14,3 

60,0 

11,0 

Passivação Cr(III) 

nova 

com 5 g/l Zn 

com 10 g/l Zn 

fim da vida útil 
12 g/l Zn, 80 mg/l Fe 

Rp/kΩ [0,5M] 

18,0 

12,3 

56,1 

  7,0 

Gancheira com as amostras   e   Célula eletroquímica 

Resistência de polarização Corrosão branca 

Cronoamperometria 

espessura 

de camada 

de Zn / µm 

Agrupamento de sistemas autônomos online no web pelo HTTPS(eguro) e FCGIS(eguro) 

Espectroscopia de Impedância Transformação Fourier Veloz 
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