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RESUMO 

 

Alternativas que promovam a redução de gastos é um tema de grande 

abrangência, portanto, busca-se viabilizar a utilização de novos materiais, por meio 

da aplicação de conhecimentos técnicos. Em TERRA (2004), se faz o estudo 

aprofundado da utilização do aço AISI 254 como eletrodo indicador e assim 

verificando que o mesmo pode ser utilizado como substituto à platina quando aplicado 

em diferentes técnicas eletroanalíticas. No estudo apresentado, é verificada a possível 

utilização do aço inoxidável AISI 439 como eletrodo indicador em titulações 

potenciométricas, submetidos a diferentes condições, por meio comparativo do perfil 

gráfico e dos resultados obtidos pelo método convencional de titulação com indicador 

visual. Assim, foi verificado que o aço utilizado apresentou bom desempenho como 

eletrodo indicador em titulações de neutralização de ácido e base forte (ácido 

clorídrico e hidróxido de sódio). Entretanto, o perfil gráfico deste desempenho 

depende se houve ou não passivação (com ácido nítrico 40%) da placa de aço, bem 

como do meio titulado no qual foi imerso.  

 

INTRODUÇÃO 

 

No âmbito industrial se faz muito comum a necessidade de análises rápidas 

que ofereçam dados confiáveis, sem elevação no custo benefício entre uma análise 

padrão simples de titulação e uma análise utilizando-se eletrodos. Dessa forma, há 

uma grande busca para viabilizar a troca de eletrodos indicadores com menor custo. 

Há dois grandes grupos de eletrodos:  

- Eletrodos de referência: 

De hidrogênio - sendo seu potencial zero considerado eletrodo padrão e 

é base para o cálculo das demais células eletrolíticas (RABOCKAI, 

1974); 

De calomelano saturado - ECS (composto de cloreto de mercúrio e 

cloreto de potássio), disponível comercialmente e muito comum em 

análises eletroquímicas; a 25°C seu potencial é de 0,242V em relação 

ao eletrodo padrão de Hidrogênio; 



 

De Prata - (composto basicamente de cloreto de Prata) muito empregado 

em análises, possui potencial 0,222V a 25°C (HIGSON, 2009; HARRIS, 

2011); 

 - Eletrodos indicadores: possuem variação no potencial de acordo com a 

variação da concentração do meio em que estão inseridos (HARRIS, 2011). Como 

exemplo o eletrodo de platina ou carbono (GONZALEZ, 2005). 

Os eletrodos podem ser aplicados em diversas análises tais como titulações 

potenciométricas e amperométricas. A titulação potenciométrica baseia-se na leitura 

do eletrodo indicador em relação ao 

eletrodo de referência, conforme é 

realizada a variação do volume do 

titulante. No ponto de equivalência, os 

potenciais sofrem uma grande variação 

(HIGSON, 2009). O perfil gráfico deste 

tipo de análise é verificado igualmente 

em medidas de potencial hidrogênionico 

(pH) conforme a Figura 1, onde é descrito 

o perfil obtido por meio do titulante de 

caráter básico forte e do titulado de 

caráter ácido forte: 

Pesquisadores possuem muito interesse em eletrodos quimicamente 

modificados (EQM), consistindo em compostos simples que poderiam abranger outros 

materiais, os quais, com o tratamento adequado, teriam sua superfície alterada, assim 

como seu desempenho analítico. Um dos meios de obtenção do EQM envolve o 

revestimento de sua superfície por moléculas covalentes (HIGSON, 2009). 

A passivação, na maioria dos metais, se baseia na formação espontânea de 

uma camada de óxido na superfície, sendo que este filme diminui a velocidade da 

corrosão (SCHMUKI, 2002). A camada formada tem caráter frágil, não resistindo, por 

exemplo, a ataques mecânicos, devido à irregularidade e à porosidade da camada 

formada. Desta forma, é cada vez mais comum o emprego de procedimentos que 

aceleram este processo e forneçam uma camada protetora à superfície mais espessa, 

Figura 1: Perfil Gráfico padrão de titulação tipo 
ácido x base (HIGSON, 2009) 



 

uniforme e resistente (LILLARD et al, 2011; WALLINDER et al, 1998), tais como a 

passivação com ácido nítrico, estabelecido pela norma técnica ASTM-A967-05.  

O estudo desenvolvido neste trabalho se utiliza do aço inoxidável 439, como 

eletrodo indicador, caracterizado como ferrítico com aproximadamente 17% de cromo, 

0,20% de titânio e 0,08% de carbono, em que foram realizadas titulações 

potenciométricas em relação ao eletrodo referência de calomelano saturado, com o 

intuito de comparar as curvas de titulação obtidas em cada um dos processos. 

 

OBJETIVOS 

 

- Verificar a viabilidade da utilização do aço inoxidável AISI 439 como eletrodo 

indicador. 

- Avaliar o melhor desempenho do eletrodo indicador, pela comparação entre o 

aço sem tratamento químico ou quimicamente modificado por meio da passivação 

com ácido nítrico. 

- Avaliar a melhor condição para titulação potenciométrica, seja ácido-base ou 

base-ácido, e o tipo de eletrodo mais adequado para cada situação estudada. 

 

METODOLOGIA 

 

Preparação da placa de aço inoxidável 

As placas do aço inoxidável AISI 439 foram previamente submetidas a uma 

decapagem mecânica utilizando-se lixas de 320, 400 e 600 mesh, respectivamente. 

Então, lavadas com água destilada e secas ao ar quente. Delimitou-se em cerca de 4 

cm² a área de contato do eletrodo com uma fita autoadesiva. Para os ensaios com 

eletrodo quimicamente modificado (EQM), realizou-se a passivação do aço em ácido 

nítrico 40% v/v por 30 min. 

 

Titulação Potenciométrica 

A titulação foi realizada em duas condições diferentes: 

- 1ª condição: Titulado  NaOH 0,025 mol.L-1 e Titulado  HCl 0,3 mol.L-1. 

- 2ª condição: Titulado  HCl 0,025 mol.L-1 e Titulado  NaOH 0,3 mol.L-1. 



 

O eletrodo indicador de aço inoxidável foi imerso, juntamente com o eletrodo 

de referência de calomelano, na solução de titulado na concentração 0,025 mol.L-1 

sob agitação. Para estabilização do potenciaIs, aguardou-se tempo de 20 minutos.  

Em seguida, iniciou-se a titulação com o titulante na concentração de 0,3 mol.L-

1. Fez-se a adição do titulante de 0,5 em 0,5 mL, aguardando-se a estabilização do 

potencial obtido por cerca de 1 minuto. Próximo ao ponto de equivalência a adição foi 

feita de 0,2 em 0,2 mL aguardando cerca de 2 minutos para estabilização do potencial. 

Para fins de comparação foi realizado também a titulação com indicador de 

fenolftaleína para todos os ensaios. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 A platina é comumente utilizada como eletrodo indicador para titulações 

potenciométricas, entretanto este metal possui custo elevado, tornando-se muitas 

vezes inviável a utilização da técnica. Desta forma, estudos buscam por um material 

mais viável e igualmente confiável como substituto da platina.  

Terra et al. (2000) apresentam o aço inoxidável especial 254 (composto por 

20,1% de cromo, 18,4% de níquel e 6,42% de molibdênio) sem tratamento químico de 

superfície, como possível substituto para a platina, no entanto o mesmo possui 

elevado valor agregado quando comparado a ligas mais comuns. A análise 

comparativa se fez por titulação condutométrica. Esta mostrou pouca variabilidade, 

apontando o aço 254 como bom substituto da platina em titulações condutométricas. 

 

RESULTADOS  

 

Eletrodo quimicamente modificado por passivação 

Os testes para o aço inoxidável 439 passivado com ácido nítrico foram 

realizados em duas condições diferentes, no qual se inverteu a ordem de titulante e 

titulado. Todos os testes foram realizados em duplicatas e apresentaram perfil 

semelhantes.  Abaixo tem-se dois gráficos referente a cada teste: 



 

Realizou-se previamente uma titulação com o indicador fenolftaleína, para 

confirma-se o ponto estequiométrico (P.E), obtendo para esta condição um valor 

médio igual 5,075 mL. No gráfico sobreposto ao Gráfico 1 observa-se a 1ª derivada 

do ensaio que aponta para um P.E igual 5,1 mL, portanto muito próximo do valor 

encontrado no método tradicional. 

Gráfico 1: Curva de titulação da solução HCl 0,025 mol.L-1 por NaOH 0,3 mol.L-1 com aço AISI 439 
passivado como eletrodo indicador. Sobreposto: 1ª derivada da titulação. 

  

Entretanto, neste experimento nota-se uma grande variação do potencial antes 

do P.E, observado no Gráfico 1, comportamento inesperado para um eletrodo 

indicador, já que este deve apresentar variação do potencial somente quando o 

titulado reagiu completamente com o titulante (ponto de equivalência). Provavelmente, 

o ácido clorídrico, ainda que bem diluído, teve algum efeito sob a camada passiva do 

aço, tornando-a menos eficiente e provocando essas variações de potenciais. A 

mudança do pH ao longo do ensaio também pode ter favorecido esta situação. 



 

Neste caso, ao inverter-se o titulante e titulado, obtém-se uma curva de 

titulação mais característica, estável e com pouca variação do potencial, como 

observado no Gráfico 2. No gráfico sobreposto da 1ª derivada é apontado um volume 

igual a 4,95 mL para o P.E, mesmo valor encontrado nas análises feitas por meio do 

método tradicional utilizando a fenolftaleína como indicador.  

Gráfico 2: Curva de titulação da solução NaOH 0,025 mol.L-1 por HCl 0,3 mol.L-1 com aço AISI 439 
passivado como eletrodo indicador. Sobreposto: 1ª derivada da titulação. 

 

Evidencia-se assim uma melhor condição de trabalho para o uso do aço 

inoxidável 439 passivado como eletrodo indicador. Estudos mostram que para aços 

ferríticos em soluções alcalinas concentradas, a diminuição do pH oferece melhores 

condições para formação de filmes passivos (ALHOSSEINI, 2015). Neste caso, a 

placa de aço encontra-se primeiramente imersa em uma solução alcalina e com 

diminuição do pH ao longo do ensaio, ainda que esta solução inicial não esteja 

concentrada, como o artigo propõem, provavelmente pode ter favorecido para um 

filme passivo mais espesso e resistente. 

 

 

 



 

Eletrodo sem tratamento químico prévio 

Para uma melhor análise do experimento, realizaram-se as titulações nas 

mesmas condições, porém com o aço inoxidável 439 sem tratamento químico prévio, 

ou seja, sem passivação. Os gráficos são apresentados abaixo: 

Para este ensaio, observa-se no Gráfico 3 que a curva se aproximou do perfil 

gráfico padrão de uma titulação base x ácido (HIGSON, 2009). Mostrou-se um perfil 

estável, sem grandes variações de potencial antes ou após o P.E que foi facilmente 

identificado somente quando houve uma brusca variação do potencial. 

Gráfico 3: Curva de titulação da solução HCl 0,025 mol.L-1 por NaOH 0,3 mol.L-1 com aço AISI 

439 sem passivação como eletrodo indicador. Sobreposto: 1ª derivada da titulação 

 

A 1ª derivada do ensaio, apresentado sobreposto no Gráfico 3, aponta para um 

volume equivalente igual 5,1 mL, na titulação feita previamente com fenolftaleína, 

obteve-se um volume equivalente médio de 5,025 mL, mostrando valores bem 

próximos nos dois métodos. 



 

Nesta mesma condição de eletrodo indicador sem tratamento químico, porém 

utilizando o ácido clorídrico como titulante, nota-se no Gráfico 4 que a titulação se 

iniciou bem, apresentando uma curva característica e como esperado antes do P.E.. 

Entretanto, após o P.E há uma queda brusca do potencial; porém, ainda assim é 

possível identificar o volume equivalente pela 1ª derivada (gráfico sobreposto) igual a 

5 mL, mesmo valor encontrado pelo método tradicional de titulação com fenolftaleína.  

Gráfico 4: Curva de titulação da solução NaOH 0,025 mol.L-1 por HCl 0,3 mol.L-1 com aço AISI 439 

sem passivação como eletrodo indicador. Sobreposto: 1ª derivada da titulação 

 

Após o P.E., há excesso do titulante ácido clorídrico, que possivelmente 

começou a atacar a placa de aço que não possuía algum tipo de tratamento para 

proteção de sua superfície, acarretando assim o início da corrosão, caracterizado pela 

queda de potencial.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista a necessidade de obter dados confiáveis, diversificar os 

métodos, mas mantendo a qualidade nas análises quantitativas, tais como titulações, 



 

placas de aço têm sido submetidas a ensaios como eletrodos indicadores, e 

apresentam bons resultados.  

Com os gráficos dos potenciais obtidos durante a titulação potenciométrica, 

pode-se observar que o eletrodo indicador AISI 439 tem um comportamento diferente 

nas quatro condições estudadas.  

Para primeira condição estudada, no qual a base é a solução a ser titulada, 

verificou-se que o melhor tipo de eletrodo seria a placa de aço inoxidável passivado. 

Portanto, conclui-se que para este ensaio é importante que o aço inoxidável esteja 

passivado, pois após o ponto estequiométrico há excesso do ácido (titulante) que 

poderia atacar a superfície desprotegida e causar variações no potencial devido à 

corrosão.  

Na segunda condição, no qual o ácido apresenta-se como titulado, constatou-

se que o melhor tipo de eletrodo seria a placa de aço inoxidável sem tratamento 

químico prévio, sem passivação. A placa ainda que sem proteção na superfície não 

apresentou grandes variações no começo da titulação, provavelmente porque: 

i) já se encontrava imersa no titulado por 20 minutos, apresentando assim 

uma estabilidade do potencial; 

ii) ao longo da titulação, o consumo do ácido e aumento do pH 

proporcionaram condições favoráveis à superfície da placa.  

Estes perfis gráficos também foram observados em TERRA, 2004 tanto com 

relação aos potenciais da titulação, quanto aos picos e quedas acentuados. 

Apesar de ambos serem ótimos indicadores e mostrarem claramente o ponto 

estequiométrico em todas condições estudadas, entende-se que a camada passivante 

ainda precisa ser melhorada, e se faz necessário um estudo mais aprofundado do 

comportamento desses eletrodos quimicamente modificados. 
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