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1. RESUMO 

Neste trabalho, o processo de corrosão de uma chapa metálica galvanizada 

foi avaliado utilizando-se de ensaio de imersão através dos métodos gravimétricos, 

colorimétricos e das micrografias geradas por um microscópio eletrônico de 

varredura antes e após, aos referidos. Através dos ensaios de imersão foi possível 

verificar o desprendimento de bolhas em praticamente toda a superfície da chapa 

metálica galvanizada, sugerindo perda de massa da chapa metálica galvanizada. 

Comparando-se as imagens geradas pelo microscópio eletrônico de varredura, 

antes e após a realização do ensaio de imersão, foi possível evidenciar uma 

diminuição na área superficial da chapa metálica galvanizada, mostrando que a 

camada de zinco foi deteriorada, ou seja, sofreu corrosão, e, portanto, a chapa 

metálica perdeu a sua camada protetora. 
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2. INTRODUÇÃO 

O zinco apresenta baixo potencial de oxidação e por isso é muito utilizado 

para revestir, por exemplo, o aço, conferindo-lhe uma camada protetora contra a 

corrosão. Esta camada protetora é obtida por meio de um processo denominado 

galvanização. Trata-se de um processo por simples imersão do substrato de aço em 

um banho de zinco fundido ou por eletrodeposição de zinco, denominadas 

respectivamente por galvanização a quente e galvanização eletrolítica (TEIXEIRA; 

TEIXEIRA, 2017).  

Uma das principais aplicações do zinco na construção civil consiste na 

galvanização de produtos feitos a partir de aço comum tais como: telhas, chapas 

lisas ou onduladas, telas, tubos e seus produtos secundários ou elementos de 

ligação como pregos, parafusos, calhas e rebites (MERÇON; GUIMARÃES; 

MAINIER, 2011). 

A corrosão generalizada trata-se de um ataque destrutivo e não intencional 

causado pela interação físico-química entre o material, podendo ocorrer em metais, 

polímeros e cerâmica, e o meio, ocasionando alterações prejudiciais e indesejáveis, 

no respectivo material, tais como: desgaste ou modificações estruturais, tornando o 

material inadequado para o uso (CALLISTER; KETHWISH, 2016; FRAUCHES-



SANTOS et al., 2014). 

A corrosão em metais é conhecida como corrosão galvânica, pois ocorre 

quando dois metais de composições químicas diferentes e em contato mútuo são 

expostos a um eletrólito. Nesse meio específico, o metal mais reativo sofrerá 

corrosão, e o metal menos reativo será protegido contra ela(CALLISTER; 

KETHWISH, 2016; MERÇON; GUIMARÃES; MAINIER, 2011).  

A deterioração causada pela corrosão galvânica atinge proporções 

significativas, em termos econômicos, e estima-se que 5% da renda das nações 

industrializadas são gastos na prevenção da mesma e na manutenção ou 

substituição de produtos perdidos ou contaminados como um resultado das reações 

de corrosão em diversos materiais (CALLISTER; KETHWISH, 2016). Devido a essas 

perdas, novos materiais estão sendo desenvolvidos e os já existentes aprimorados 

com o objetivo de amenizá-las. 

Vários são os testes que são utilizados para avaliar a resistência do material 

frente à corrosão galvânica, dentre eles, destaca-se o ensaio de imersão. Este 

ensaio permite estudar a velocidade da corrosão, ou seja, a taxa de corrosão, em 

meio líquido, através da perda de massa do material, a quantidade de matéria 

dissolvida ou o volume de gás liberado durante a corrosão em tempos variados. Em 

alguns casos, quando o agente oxidante apresenta cor, a variação da concentração 

pode ser acompanhada pelo método colorimétrico, associando as cores mais 

intensas com soluções mais concentradas (MERÇON; GUIMARÃES; MAINIER, 

2011; TEIXEIRA; SHITSUKA; SILVA, 2016). 

A análise da superfície do material galvanizado, através de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) é, também, um aliado para o estudo da corrosão, pois 

permite a visualização de sua superfície, antes e após o ensaio de imersão 

(SCHWARTZ et al., 2000). 

3. OBJETIVOS 

Avaliar a taxa de corrosão de uma chapa metálica galvanizada por meio de 

ensaio de imersão através dos métodos gravimétrico e colrimétrico. Comparar as 

imagens da superfície da chapa galvanizada, geradas pelo MEV, antes e após a 

realização do ensaio de imersão e calcular a sua taxa média de corrosão. 



4. METODOLOGIA 

Os experimentos foram realizados no laboratório de química do 

UniSALESIANO – Araçatuba-SP, seguindo os procedimentos realizados por (ASTM, 

95; SCHWARTZ et al., 2000; MERÇON; GUIMARÃES; MAINIER, 2011). 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Materiais e reagentes: 

 Os materiais utilizandos encontram-se listados abaixo: 

- Chapa de aço nº 24, de 100 mm x 33 mm 

- Acetona PA 

- Álcool 

- Algodão  

- Lâmpada fluorescente com potência entre 20 e 40 W  

- Sulfato de cobre  

- Ácido clorídrico 

5.2 Método colorimétrico 

5.2.1 Preparação da solução CuSO4  

Para preparação dos padrões de cor foi feita uma solução aquosa de CuSO4 

com concentração de 10ppm, diluídas em dez concentrações na faixa de 0,5ppm a 

5,0ppm variando 0,5ppm em cada uma das concentrações, conforme ilustrado na 

Figura 1. 

 

 

 

 



 

Figura 1- Padrões de cor iluminados com lâmpada fluorescente.

 

5.3 Método gravimétrico 

Um pedaço da chapa metálica galvanizada, CZ, foi higienizado com um 

algodão umedecido com água destilada e com outro umedecido com acetona, 

deixando secar por 12 horas, e cortados em quatro pedaços seguidos de pesagem 

para determinação de suas massas iniciais das amostras. A seguir, as amostras 

foram introduzidas, individualmente, em béqueres contendo 100 mL de solução de 

HCl 0,50mol/L, por um período de 30 minutos. Decorrido o tempo estabelecido, as 

amostras foram retiradas dos béqueres, secas por 24 horas e pesadas, novamente, 

para determinação das massas finais.  

6. RESULTADOS 

Os experimentos foram realizados no laboratório de química do 

UniSALESIANO, seguindo os procedimentos realizados por (ASTM, 95; SCHWARTZ 

et al., 2000; MERÇON; GUIMARÃES; MAINIER, 2011). 

 Quatro pedaços de uma chapa metálica galvanizada  nº 24, de 100mm x 

33mm de aproximadamente 2,0cmx1,5cm foram higienizados com, primeiramente 

um algodão umedecido com água destilada, e posteriormente com outro umedecido 

com acetona, esperando-se 12 horas para a secagem, para assim, se dar ínicio ao 

experimento usando-se o método gravimétrico.  

 A seguir, pesou-se as quatro amostras com o auxílio de uma balança, e 

determinou-se suas massas iniciais, que estão ilustradas na Tabela 01. 



Posteriormente, as amostras foram introduzidas em béqueres, com o auxílio de uma 

pinça metálica, que continham 100 mL de solução de HCl 0,50mol/L, por um período 

de 30 minutos, como demonstra a Figura 02 e 03.  

Figura 02 - Amostras submersas na solução de HCl. 

 

Figura 03 - Amostras submersas na soluçao de HCl após 30 minutos. 

 

Após o tempo decorrido, as amostras foram retiradas da solução e colocadas 

na capela para secagem por 24 horas. Somente com a completa secagem das 

amostras, elas foram pesadas novamente, como ilustrado na Figura 04, 

determinando-se assim suas respectivas massas finais, que estão especificadas na 

Tabela 01. Com o fim do experimento, todas as soluções foram para um frasco de 

resíduos.  

 

 

 



 

Figura 04 - Determinação da massa final da amostra 4. 

 

Tabela 01 - Massas iniciais e finais das amostras utilizadas. 

 

 Por fim, foi calculado a taxa média de corrosão das amostras seguindo os 

seguintes cálculos: 

Perda de massa média=(0,1432+0,1271+0,1596+0,1436)/4=0,1434g. 

Área das amostras=2x0,015x0,02=0,0006m2 

A área é multiplacada por dois devido o fato de que a placa possui duas 

superfícies de contato. 

Tempo=24horas=1dia. 

Taxa de corrosão=(massa)/(áreaxtempo), 

Taxa de corrosão=0,1434/(0,0006x1)=23,9g/m2xdia 

 Para o ínicio do experimento pelo método colorimétrico, houve a preparação 

da amostra, e para isso, foi utilizados um pedaço da mesma chapa metálica citada 

no método anterior, porém, com formato diferente. A amostra foi curvada conforme 

Amostra Massa Inicial  (g) Massa Final (g) Perda de Massa (g)

1 1,5025 1,3593 0,1432

2 1,2668 1,1397 0,1271

3 1,6812 1,5216 0,1596

4 1,4632 1,3196 0,1436



Figura 05. 

Figura 05 – Amostra antes do ensaio colorimétrico. 

 

 Após a preparação das amostras, foi preparada uma solução aquosa de 

CuSO4 com concetrações de 10ppm, diluídas em dez concentrações diferentes na 

faixa de 0,5ppm a 5,0ppm variando 0,5ppm em cada uma das concentrações, 

conforme Figura 01. 

 Com todos os preparos necessários já realizados, a amostra curvada foi 

higienizada com algodão umedecido com álcool, esperando-se sua secagem. Após 

isso, com o auxílio da pinça metálica, intrduziou-se a amostra em um béquer, 

acrescentando-se 50 mL da solução CuSO4 com concentração de 10ppm e iniciou-

se a contagem do tempo de imersão. A cada intervalo de 5 minutos, traferia-se com 

cautela tal solução para outro béquer. Após a transferência, intercalou-se este 

béquer entre os padrões, encontrando-se uma sequência de cores coerente. A figura 

06 ilustra como a amostra ficou após o ensaio. 

Figura 06 – Amostra após o ensaio colrimétrico. 

 



Como resultado do método gravimétrico, nitidamente houve perda de massa 

em todas as amostras estudadas devido à sua corrosão, que também ficou explícita 

na coloração amarelada da solução (Figura 03) após o tempo determinado, e assim, 

foi possível calcular a taxa de corrosão média do tipo de material utilizado no 

experimento, que foi de 23,9g/m2xdia. . 

Já no método colorimétrico, analisando-se a figura 05 e 06 notou-se a 

formação de uma superfície esponjosa, de coloração alaranjada. Tal coloração 

adquirida ao final do experimento trata-se de depósito de cobre metálico, 

evidenciando, dessa forma, a corrosão metálica da chapa metálica galvanizada. 

As figuras 07 e 08 ilustram as imagens geradas pelo MEV, da chapa metálica 

galvanizada antes e após o experimento referente ao ensaio de imersão.  

Figura 07 – Imagem da superfície da chapa antes do experimento, obtida via MEV. 

 

Figura 08 – Imagem da superfície da chapa após o experimento, obtida via MEV. 

 

A superfície da chapa metálica galvanizada, ilustrada na Figura 05, 

aprensenta-se com maior rugosidade, ou seja, apresenta maior área superficial, 



indicando a presença de um material com mais camadas enquanto que, na Figura 

06, percebe-se uma superfície com menor área. Comparando-se ambas, tem-se a 

indicação da deterioração do material, que pode ser notada devido à diminuição da 

rugosidade e da área superficial, promovendo, dessa forma, a corrosão. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensaio de imersão proposto por ambos os métodos colorimétrico e 

gravimétrico são simples, rápidos e quantitativos, permitindo, avaliar a resistência à 

corrosão de chapas metálicas galvanizadas.  

A partir das análises das imagens obtidas via MEV, pode-se assegurar que na 

superfície da chapa metálica galvanizada há indícios da deterioração do material, 

que pode ser notada devido à diminuição da rugosidade e da área superficial, 

indicando assim, o processo de corrosão.  
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