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IX. 

R E S U M O 

Foi realizado UM estudo comparativo do 

coMportaMtnto eletroquTaico do niôbio eM soluções de NaOH e 

KOH, COM concentrações variando de 0*5 a 6.1 N. 

Os estudos fora» realizados através de 

ensaios e1etroquT»1cos, que consistiraM na deterainação do 

potencial de corrosão e de curvas de polarização anodica e 

catôdica, complementados por experimentos de perda de mas. 

sa. 

No estudo das curvas de polarização e 

do potencial de corrosão, empregou-se o eletrodo de disco 

rotativo (E.D.R.) e foi investigada a influência de diver

sos parâmetros experimentais tais COMO: aeração do melo,tem 

peratura, velocidade de rotação do eletrodo, concentração 

do hidróxido, variação da concentração de OH", Mantendo 

constante a força 1õnic* da solução e variação da força 1õ-

nica. Mantida constante a concentração de OH". 

Os resultados experimentais mostraram 

que o potencial de corrosão se torna rals negativo COM O au, 

Mtnto da temperatura, da concentração da base t COM O aumen_ 

to da concentração de OH* (COM força 1ôn1ca de 2,8 M). 0 

potencial de corrosão se desloca para valores Mais posltl, 

vos COM o aumento da força 1Õn1ca e com a presença de ox1-

ginio em solução. 
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ü comportamento anõdlco do nloblo em 

melo alcalino ê caracterizado pela ocorrência de passiva-

çío, com a formaçio de um filme estável, que nio sofre re-

duçío antes da reação de desprendimento de hidrogênio. 

Os voltamogramas anõdicos do nloblo em 

melo alcalino mostraram que as soluções de NaOH são mais 

agressivas ao nloblo do que as soluções de KOH» resultando 

num maior valor de densidade de corrente crTtica, isto ê 

maior dissolução ativa do metal. A densidade de corrente 

crTtica cresce com o aumento da temperatura e da concent™ 

ção de 0H~, com a redução da força iõnica e não sofreu ne-

nhuma influência da presença de oxigênio em solução. 

0 transporte ê uma etapa importante no 

processo de formação do filme para meio de KOH > 2,8 H, po

rém não exerce influência CM soluções Mais diluídas de KOH 

e em quaisquer concentrações de NaOH. 

Estudos anõdicos efetuados a força iônl. 

ca constante mostraram que em melo de NaOH as densidades 

de corrente crTtica e de passivação crescem com o aumento 

da concentração de OH", enquanto que em Melo de KOH Inde

pende da [0H~J. Esses resultados sugerem que os mecanismos 

de formação e dissolução do filme em melo de NaOH e KOH se

jam distintos. 

Estudos anõdicos realizados a concentra, 

ção de OH' constante mostraram quê o aumento da concentra

ção de Tons Na* e K* favorecem a formaçio do filme. 

Através de estudos da velocidade de cor 
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rosão e da densidade de corrente cr í t ica COMO função da tea 

peratura, foi possível deternlnar a energia de ativação do 

processo de corrosão e verif icar que os resultados são con_ 

cordantes pelos dois «êtodos. Encontrou-se CM Melo de NaOH 

o valor Médio de 12 kcal/aol» enquanto que e» Meio de KOH 

a energia de ativação depende da concentração do hidróx£ 

do e ê Menor do que CM Meio de NaOH. 

0 coaportaaento ca-tÔdico do niôbio CM 

Meio alcalino apresentou UM decrêsciMO da sobretensão do 

hidrogênio COM O aumento da concentração do hidróxido e os 

valores do coeficiente de Tafei oscilaraM entre 115 e 130 

mV/dec. 

Os ensaios de perda de Massa revelaram 

que a velocidade de corrosão é Mais dependente da concen

tração do hidróxido e» Meio de KOH do que em Meio de NaOH. 



CAPITULO 1 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 - INTRODUÇÃO 

O n1Ôb1o tea despontado nas 51 tinas dé

cadas coaio uai netal tecnicamente promissor» devido i sua 

elevada resistência i corrosão» excelentes propriedades »§_ 

cinlcas e propriedades supercondutoras. 

Durante Multo tenpo o nlõblo foi pou

co pesquisado, devido a escassez de reservas. A partir de 

1960, com a descoberta de reservas abundantes e economica

mente viáveis deste metal, ocorreu um maior Interesse no 

estudo do comportamento químico do niõbio e na investigação 

da potencialidade de sua aplicação. 

As Maiores aplicações do nlõblo,na atua_ 

lidade, situam-se no setor siderúrgico, na produção de aços 

especiais, principalmente como agente estabilizador de aço 

1nox e na produção de superllgas (Inconel, Hastelloy, e t c ) . 

Entretanto, o grande futuro do niõbio está na area da supejr 

condutivldade, particularmente na fabricação de Imãs super-

potentes, com uma grande gama de aplicações técnicas * . 

0 Interesse no estudo deste metal, além 

da versatilidade de suas múltiplas aplicações, reside tam

bém no fato de ser o Brasil detentor de mais de 70S das re-
3 

servas Mundiais, atualmente conhecidas deste metal . 

A falta de Informações na l i teratura re_ 
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ferentes ao seu comportamento em diversos meios tem restr in

gido seu uso de uma forma mais tensiva. 

Oados relativos i resistência ã corro

são, especialmente em meios alcallnos, são bastante l imita

dos e as informações sobre a cinêtica das reações envolvi

das são ainda pouco conhecidas. 

Além disso, deve-se salientar que os pou_ 

cos estudos em meio alcalino, existentes na l i teratura foram 

realizados há mais de 15 anos, o que limita sua validade,uma 

vez que o emprego de técnicas mais avançadas, tem permiti

do a obtenção do niõbio com grau de pureza bem mais eleva

do. 

1.2 - OBJETIVO DO TRABALHO 

0 presente estudo visa obter informações 

mais detalhadas sobre o comportamento eletroquTmlco e sobre 

a resistência ã corrosão do niõbio em melo alcalino. 

Com este objetivo uma serie de fatores 

que afetam o mecanismo de um processo de eletrodo foram esty_ 

dados: 

_ Efeito da natureza do e le t rõ l í to . Foram fe1to$ estu

dos em melo de hidróxido de sódio e hidróxido de po

tássio. 

- Efeito d& concentração do e le t rõ l í to . Os estudos,tan, 

to em melo de NaOH como de KOH, foram realizados fa

zendo-se variar a concentração do hidróxido de 0,5 a 

6,1rt. 
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- Efeito da concentração do 0H~. A Influência da con

centração de 0H~ foi estudada tanto em melo de NaOH 

como de KOH, mantendo-se a força lônlca constante, 

com o nitrato correspondente. 

- Efeito da força lônlca. Foram também efetuados estu

dos da ação da força lônlca, em condições de concen

tração de 0H~ constante, para os dois meios. 

- Influência da aeração. Foram feitos estudos, nos 

dois meios (NaOH e KOH), da ação do oxigênio do ar 

na corrosão do niobio. 

- Influência da temperatura. Realizamos ensaios a d i 

ferentes temperaturas, variando entre 25 e 55°C. 

- Influência do transporte. Curvas de polarização ano 

dica foram levantadas com o eletrodo de disco rotati_ 

vo com o objetivo de verificar a ação do transpor

te de massa na corrosão do niobio em melo alcallno. 

0 eletrodo de disco rotativo apresenta a vantagem de 

ser um dos poucos métodos eletroquTmicos em que as 

condições de transporte são bem estabelecidas e per-

mitem um tratamento quantitativo . 

Para verificar o efeito de toc*is *sses 

fatores os seguintes métodos ou medidas eletroquTmicas fo

ram empregadas: 

- experiências de perda de massa de amostras de chapas 

de nlõblo em circuito aberto; 
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-medidas de potencial do sis te» a Nb/OH , utilizando 

eletrodo estaclonirlo e eletrodo de disco rotativo; 

- curvas de polarização anõdlca e catodlca«empregando-

se o eletrodo de disco rotativo. 

1.3 - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

Nos capítulos seguintes serão descritos 

os aspectos gerais e teóricos sobre o niôbio, COMO tambin 

os resultados experimentais e conclusões obtidas nas med1-

das de polarização e perda de «assa, assim dispostos: 

No capítulo 2 serão abordadas as consi

derações gerais sobre o niõbio, Incluindo suas aplicações e 

propriedades em melo aquoso, bem como as-propriedades das 

soluções de hidróxidos empregadas nos experimentos. Neste 

capítulo também será apresentada a revisão dos trabalhos e-

xlstentes na literatura que tratam do comportamento do niõ

bio em melo aquoso. 

No capítulo 3 será detalhado o procedi^ 

mento experimental e equipamentos e materiais empregados 

nos ensaios realizados. 

Nos capítulos 4 e 5 serão abordados os 

resultados experimentais e a discussão dos testes realiza

dos. No capítulo 4 serão descritos os resultados dos en

saios de perda de massa» enquanto que o capítulo 5 cons

tará dos resultados experimentais dos ensaios voltametrl-

cos» envolvendo o estudo da polarização anõdlca e catodlca 
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do niôbio, sob diversas condições experimentais. 

Finalmente, no capítulo 6 encontrar-se-

ão as conclusões gerais obtidas no decorrer do trabalho 

e no capitulo 7 as sugestões para futuros trabalhos. 
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CAPÍTULO 2 

APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS GERAIS DO NlOBIO E 

PROPRIEDADES DAS SOLUÇÕES ALCALINAS EMPREGADAS 

2.1 - INTRODUÇÃO 

O nlõblo foi descoberto em 1801 pelo quj_ 

mico inglês Charles Hatehett que lhe deu o nome de "Colum-

b1umN. Em 1844» o alemão He1nr1ch Rose separou o Nb205 da 

tantal l ta e pensando ter descoberto um novo elemento deu-

lhe o nome de "Niobium", em referência a mitologia grega 

(Niobe ê a f i lha do Rei Tanta lus) 1 , 2 ' 6 . 

0 nome de nlõblo foi oficialmente adota

do pela International Union of Chemists em 1951. embora o 

nome "columblum" seja largamente util izado nos EUA e Cana-

dá 1 ' 2 . 

0 uso do nlõblo 1n1c1ou-se em 1925» quan, 

do ele foi adicionado ao aço-ferramenta como substituto do 

tungstênlo. Em 1933, foi util izado pela primeira vez para 

estabil izar o aço Inox e em 1935 o nlõblo foi adicionado a 

superllgas . 

As duas principais fontes de nlõblo são 

a tantallta-columblta (Nlgérla)e o plrocloro (Brasil t Cana-

«.D6'7. 

Até o pHncTplo da década de 60, o nlõ

blo era obtido principalmente como subproduto da tantal l ta: 

F*(Nb-Ta03 )2 > Em meados da década de 50 foram descobertas 
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grandes reservas de pirocioro o qual é atualmente responsável 
2 

por cerca de 85% do suprimento mundial de niobio . 

No minirio tsntalita-columbita quando hâ 

predomínio de niôbio i denominado de columbita (FeNb20«),con_ 

tendo cerca de 60S de Nb205, e quando o tintalo i predominar), 

te, o minério i chamado de tantallta . 

0 pirocioro tem formula geral de 

A(2-m) B2°6 < ° ' 0 H - F > ( l - n ) " H2° 

onde A i principalmente Na*, Ca , Ba e B principalmente 
5+ Nb ;o pirocioro contem cerca de 60 a 70% de Nb205. 

Em 1954 foi descoberta em Araxâ (Ninas Ge 

rais) a maior reserva mundial de pirocioro conhecida até o mo 

mento, perfazendo mais de 70% das reservas mundiais comerei-
3 

almente viáveis . 

Z.Z - APLICAÇÕES DO NlOBIO 

Pelo fato de ser o niôbio um metal relati_ 

vãmente novo, multas pesquisas vem sendo fe i tas , no sentido 

de ampliar suas aplicações técnicas. 

Sua maior aplicação na atualidade, cerca 

de 65%, concentra-se na produção de aços especiais, u t i l i z a -

dos na construção dt gasodutos, oleodutos, veículos, pontes, 

etc, onde o niôbio entra como elemento mlcrollgante, propor

cionando maior resistência mecânica. Um importante uso do 

niôbio S como agente estabilizador de carbono em aço Inox, 

conferindo-lhe maior resistência ã corrosão intergranular '. 
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A segunda maior aplicaçio do niõbio, cer 

ca de 292, ê na produção das chamadas superligas, emprega -

das principalmente na indústria aeroespacial. As superli

gas são ligas especiais, constituídas basicamente de ní

quel, cobalto e cromo» projetadas para trabalhar em atmosfe 

ras altamente oxidantes e corrosivas a temperaturas eleva

das» como em componentes de turbinas a gás e motores a ja-

to'-2. 

0 niobio metálico é utilizado em diver

sas aplicações, especialmente na indústria química, substi

tuindo o tantalo, por oferecer um menor custo e apresentar 

boa resistência i corrosío, sendo empregado principalmente 

em tubulações, reatores, trocadores de calor e em equip am en_ 

8 9 
tos para eletrodeposição de cromo . 

A elevada estabilidade do oxido de niõ

bio formado anodicamente, que apresenta alto potencial de 

ruptura do oxido (cerca de 100V em água do mar), associada 

a boa condutividade elétrica, tem permitido seu emprego co

mo material para anodos insoluvels em sistema de proteçio 

catõdlca por corrente impressa8, 10» llf 12. 

0 niÕbio encontra também Importantes a-

pllcações nucleares devido i sua elevada resistência i ra

diação e ao ataque químico por urânio e metais alcallnos li 

quldos a temperaturas elevadas . 

0 niõbio também tem sido empregado em 

dispositivos elétricos como componentes de limpadas de só

dio da alta Intensidade para Iluminação pública, e devido 

às suas propriedades elétricas, tem sido investigado para 

aplicações futuras em capacitores2'6. 
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Nos últiaos vinte anos t ia sido desenvol̂  

vidas diversas ligas de niõbio contendo principalmente z i r -

cônio, hafnío, t in ta lo , •olibdinio e vanãdio, que apresen

ta i aaior resistência í oxidaçio ea temperaturas elevadas, 

coao o caso de ligas Nb-Ta com excelente resistência a cor

rosão ea aeio ácido; ligas Wb-1% Ir de grande Interesse pa

ra indústrias nucleares ou ligas Rb-V coa superior resistên_ 

cia i corrosão ea ígua ou vapor de Igua a elevadas teapera-

turas 2 , 8 . 

Niõbio e suas ligas encontraa taabéa a-

plicações proaissoras no caapo da supercondutividade. A 

supercondu t i vidade ê uaa propriedade que alguns aetais pos_ 

suea, apresentando perda total da resistividade elétrica 

quando Mantido a teaperatura prõxiaa ae zero absoluto. Es

ta teMperatura crTtlca para o niõbio ê de 9,ZK. podendo e-
2 -

t ingir 18.4K quando ligado ao t i tânio ou estanho . Através 

da supercondutividade ê possTvel o anaazenaaento e a trans

missão de energia por longas distâncias SOM perdas conside

ráveis ou ainda a construção de grandes iaãs coa iaportan-

tes aplicações, coao ea aparelhos de diagnóstico aêdico (t£ 

•õgrafos), aceleradores lineares» separação aagnêtica de 

Minirios, transporte de trens Magneticaaente levitados e 

diversas outras aplicações de interesse tecnológico ' . 
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^.3 - CARACTERÍSTICAS FlSICO-QUlMICAS DO NlOBIO 

As principais caracter íst icas f ís icas e 

químicas do niôbio são a l to ponto de fusão, eieveda res is 

tência ã corrosão, faci l idade de processamento mecânico, su_ 

perconditividade e possibilidade de formação de compostos 

estáveis 2 * 6 . 

2 . 3 . 1 - Propriedades Físicas do Niôbio 

A tabela 2.1 apresenta as principais pn> 

priedades f í s icas do niôbio. 

Tabela 2.1 - Propriedades f ís icas do n i ô b i o 1 , 2 , 6 

Número atômico 

Peso atômico 

Densidade 

Volume atômico 

Estrutura cristalina 

Parâmetro de rede a 20°C 

Ponto de fusão 

Calor específico a 20°C 

Calor de fusão 

Resistlvldade elétr ica a 
20°C 

Potencial de lonlzsção 

Dureza típica 

41 

92, 91 

8,57 g/cm3 

10,83 cm3/mol 

cúbico de corpo centrado 

3,294 Ü 

2468°C 

0,27 kJ/kg K 

290 kJ/kg 

17 x 10 ohm-cm 

6,77V 

90 Hv, 48 HRB, 81 HB 
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l.i.l - Química do Niõbio %* °.v *? 

A química do niõbio ê discutida em de ta- ** 
13 14 

lhes por Fairbrother , Udupa e Vankatesan e também . por 

Yntema e Percy . Abordaremos a seguir, apenas os aspectos 

mais relevantes e de maior interesse para* este trabalho. 
0 niõbio í um elemento de transição, que 

está no grupo 5A da tabela periódica, apresentando uma con-
4 1 

figuração eletrônica de 4d ,5s . 

0 estado de oxidaçao mais estável ê 5+, 

embora muitos compostos anidros tenham estados de oxidaçao 

mais baixo: 4+ e 3+. 

0 niõbio não apresenta química catiõnica 

devido ã hidrõlise irreversível dos cations em soluções di_ 

luídas, mas forma complexos aniõnicos com número de coorde

nação de 7 ã 8. 

0 niõbio apresenta um comportamento quí

mico muito similar ao do tãntalo, com raio atômico e ioni-

co praticamente idinticos, o que leva não apenas a uma 

boa solubilidade entre eles, como também a formação de mui

tos compostos mistos destes metais. 

Os õxidos de niõbio mais conhecidos são: 

NbO, Nb02, Nb20g e Nb203-

Uma importante característica do niõbio 

é a sua habilidade em dissolver grandes quantidades de hi

drogênio, nitroginlo, oxigênio e carbono formando compostos 

como hidretos, nitre tos, õxidos e carbonetos. Esses ele-
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men tos são dissolvidos em s í t ios i n t e r s t i c i a i s do niôbio, 

prejudicando as propriedades mecânicas do metal. 

0 niôbio pode absorver hidrogênio gasoso 

sob uma ampla fa ixa de temperatura formando hidretos inters 

t i c i a i s ou l igas Nb-H, nos quais os átomos de hidroginio 

ficam acomodados no lãt ice expandido do metal . 

A absorção de hidrogênio ê um processo 

exotêrmico e assim a solubilidade do hidrogênio ê maior em 

temperaturas mais baixas» onde a velocidade de reação do me_ 

ta l com o hidrogênio ê pequena. 

A absorção do hidrogênio envolve inicial^ 

mente a dissociação do hidrogênio molecular em átomos de 

hidrogênio, os quais difundem-se no corpo do metal a t ra 

vés do l ã t i c e , e quando a solubilidade do hidrogênio no me_ 

ta l é excedida, formam-se hidretos de niôbio. 

0 hidrogênio pode também ser gerado atra_ 

vés de uma polarização catÔdica ou em um processo de cor

rosão expontânea. 

Mesmo pequena quantidade de hidrogênio 

absorvido ê capaz de reduzir a ducti l idade do meta l , a fe

tando as propriedades elétr icas e magnéticas do mater ia l . 

0 niôbio pode formar pentacloretos quan

do aquecido a 200°C com Cl^ seco. Pentabrometos, pentaiode 

tos e f luoretos são também formados quando o metal reage 

com brometos ,Iode tos e f luoretos. 

Em meios aquosos, o niôbio sempre se re 

cobre com um filmede oxido, pentôxido de niôbio (Nb,0ç) que 
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garante boa estabil idade ao metal . 

Quando o niõbio, em forma de pÔ, ê aque

cido entre 250 e 300°C com água forma-se NbHQ 7 > em ad i 

ção a Nb20ç e os resultados são análogos aos obtidos pela 

corrosão em NaOH. 

A formação de NbH. _ pode ser represen

tada pelas seguintes reações: 

2 Nb • 5H20 t Nb205 + 5H^ 

14 Nb + 5H2 Z 14NbHQ ?. 

15 
Kennedy tem Indicado que quando o pen-

tõxido de niôbio anidro ? fundido com hidróxidos ou car-

bonatos de metais alcailnos são formados niobatos,nos quais 

a razão M,,0:Nb205 pode variar, onde M representa um metal 

alcalino. 

A maioria dos nlobatos são insolúveis em 

água, exceto os niobatos cuja razão M-OzNb^Og sejam maio

res que 1 , como no caso de MgNbgO^g e M i 4 N b i 2 ° 3 7 ' 

15 Kennedy tern apontado que os niobatos 

de potássio são mais solúveis que os niobatos de sódio. 
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2.4 - CARACTERÍSTICAS ELETROQUlMICAS DO NIÕBIO EN NEIO 

AQUOSO 

O niõbio em melo aquoso sofre passivação 

com a formação de um fi lme altamente aderente que lhe con_ 

fere excelente resistência ã corrosão. 

A determinação do potencial padrão ê 

d i f í c i l de se obter, desde que o metal não exibe uma su

per f íc ie l i v r e de oxido em soluções aquosas. Os valores 

calculados para E° , a par t i r do calor de formação do 

Nb,0 5 , para o par Nb/Nb5+ i de -0,96V x E.N.H. e o poten-
14 

c ia i do eletrodo para o par Nb/Nb^Oc e -0,65V x E.N.H. 
16 +3 

Latimer calculou para o par Nb/Kb o valor de 
-1,10V x E.N.H. 

0 niõbio metálico parece ser um metal 

at ivo eletroquímicamente, pois está bem abaixo do poten

c ia l padrão do hidrogênio; entretanto, a superf íc ie do 

eletrodo tende a cobrir-se com uma camada de oxido em to 

dos os valores de pH e suas propriedades eletroquímlcas de 

pendem das propriedades do oxido e da estabil idade deste 

oxido nos diversos meios. 

2 .4 .1 - Sistema Nb-H«0 

Para o sistema Nb-H20 a 25°C,Pourbaix17 

construiu um diagrama dt potencial em função do pH, que 

mostra os produtos presentes em condição de equ i l íb r io 

(Figura 2 . 1 ) . A construção deste diagrama foi baseado 

nas seguintes reações: 
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O) 
Nb + H20 Z NbO • 2H+ + <>e" 

(2) 

NbO + H.,0 * NbO., + 2H+ + 2e~ 

(3) 

2Nb02 + H20 t Nb205 • 2H* + 2e' 

E = -0,733-0,059 pH (2 .1 ) 

E = -0,625-0,059 pH (2 .2 ) 

E« -0,289-0,059 pH (2 .3 ) 

> 

2£ 
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•/• 

«»2 

I 
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FIGURA 2.1 - Diagrama de potencial em função do pH para o 
sistema Nb-H20 a 25°C 1 7 . 
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Pelo diagrama de Pourbaix , observa-se 

que para quaisquer valores de pH, o niõbio reage com a ague 

formando uma camada de oxido de niõbio. 

A transição da região de imunidade para 

a região de passivação ocorre diretamente» sem uma região in_ 

termediária, onde o niõbio sofra um processo de corrosão a-

tiva. 

Tanto o diõxldo de niõbio (Nb02) como o 

monõxido de niõbio (NbO) são termodinamicamente instáveis na 

faixa de potencial de estabilidade da água, enquanto que o 

pentõxido de niõbio (Nb205) ê termodinamicamente estivei 

em soluções aquosas de qualquer pH. 

Desta forma, a superfície do niõbio em 

solução aquosa está sempre coberta por uma camada de pentõxj_ 

do de niõbio para qualquer valor de pH e a resistincia à 

corrosão do niõbio vai depender da estabilidade deste Oxido 

na solução considerada e das características protetoras do 

filme formado. Se a camada de oxido forma um filme compac

to, livre de falhas e insolúvel, como no caso da água pura e 

diversas soluções diluídas a temperatura ambiente, então a 

resistência ã corrosão do niõbio será excelente. 

Contudo o niõbio pode formar complexos 

com algumas soluções contendo Tons fluoreto, H2S04 e HC1 

concentrados e alguns meios alcallnos. Na presença de agen

tes complexantes o comportamento da corrosão do niõbio i 

18 
dominada pela dissolução da camada de oxido . 

Portanto teoricamente o niõbio reage com 

a ãgua, resultando na oxidação do niõbio ate o pentõxido de 
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niÕbio e na redução da água, com desprendimento de H2 . 

Com exceção dos õxidos de n iõbio , os 

outros compostos como ácido pernlõbico, pernlobatos e 

ácido niõbio estão Indicados no diagrama, apenas como uma 

primeira aproximação. Sua confirmação necessita de mais 

dados termodinâmicos. 

0 niobato, por sua vez, j i tem sido ide£ 

t i f icado em diferentes meios alcalinos por diversos pesquisa_ 

d o r e s 1 9 ' 2 0 . 

As linhas (a) e (b) do diagrama da f i g u 

ra ^.1 representam respectivamente a redução e a oxidaçao da 

água, para pressões de equi l íbr io de H2 e 02 de 1 atm: 

Unha ( a ) : redução da água 

melo ácido: 2H+ + 2e" t H2 

meio a lca l ino: 2H20 + 2e" Z H2+20H~ E=-0,059 pH 

- linha (b) : oxidaçao da água 

meio ácido: 2 M J 02 + 4H+ + 4e" 

melo a lca l ino: 40H* Z 02+4e*+2H20 E« 1,228-0,059 pH 

2.4 .2 - Resistência á corrosão do niõbio 

0 niõbio apresenta excelente resistência 

ã corrosão na maioria dos meios ácidos, exceto em ãddo 

f l u o r t d r l c o . Sua elevada resistência â corrosão em meio ãcj^ 

do e atrlbuTda ã formação de um filme passlvante e altamen. 

te aderente de Nb20g
 8 ' 1 8 . 
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Embora a resistência 5 corrosão do nio

bio seja inferior a do tintalo, pode ser empregado para 

substituir o tintalo em diversos meios, particularmente em 

- -A 21 meios ácidos 

Em meio alcalino, a resistincia a corro

são do niobio i menor devido a formação de filmes de nio-

batos parcialmente solúveis. Os niobatos formados em solu

ções alcalinas são descritos na literatura, como sendo hexa-

18 19 20 niobato hidratado, com a seguinte composição: ' 0 » " » t w 

Na8Nb6019.18H,0 e K8NbgOig.16H20. 

A resistincia a corrosão do niobio em 

meio aquoso pode ser avaliada atravis da tabela 2.2, que mo£ 

tra as velocidades de corrosão do niobio em relação a ou

tros metais, em diversos meios. 

2.4.3 - Fragilização por hidrogênio 

Embora o niobio apresente uma boa resis

tincia ã corrosão em soluções aquosas, ele pode sofrer fra

gilização por hidrogênio em determinados meios, sobretudo em 

soluções alcalinas e soluções ácidas concentradas a altas 

temperaturas. Esta fragilização por hidrogênio i também 

observada em outros metais, tais como: tintalo, titânio e 
14 

zlrconio . 

Como jã mencionado anteriormente,no 1ten 

2.3.2, o nlõblo pode absorver hidrogênio, formando Mdretos 

de niobio que afetam a ductilidade do metal e causa fragill-



TABELA 2.2 - Velocidades de corrosão do nloblo e outros metais em diversos meios 
/ 22 aquosos, em mm/a 

Solução Niõbio Tintalo Titânio Hastelloy C Aço Inox 

304 

HifS04 96,5X, 25 C 

H.,S04 5%, 50°C 

H2S04 40%, 50°C 

nula 

nula 

0,005 

HCl IX em ebulição nula 

HCl lOt em ebulição 0,005 

HCl 20% em ebulição 0,10 

HN03
 65X> * 5 ° C n u l a 

NaOH 10%, 25°C 0,02 

K0H 40%, 25°C 0,09 

nula 

nula 

nula 

nula 

nula 

nula 

nula 

0,01 

0,28 

2,53 

0,61 

14,65 

3,77 

166,80 

369.00 

nula 

0.01 

nula 

nula 

0,007 

0,02 

0,46 

20,40 

12,42 

nula 

nula 

nula 

0,15 

nula 

615,00 

16,50 

2777,00 

151,50 

0,03 

nula 

nula 
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zação por hidrogênio. 

Quando o niõbio I usado em meio corrosi 

vo, o hidrogênio pode ser gerado diretamente na superfTcie 

por um processo de corrosão expontânea ou ainda durante a 

polarização catõdica, e depois difunde-se através do l a t i c e 

do metal . 

0 mecanismo de f rag i l i zação por hidrogê

nio não ê de todo conhecido. Sabe-se que o hidrogênio a tô 

mico se absorve no meta l , difundindo-se através do l ã t i c e 

deste, até que a solubil idade do hidrogênio seja excedida 

e o hidreto de niõbio seja formado . 

2.5 - PROPRIEDADES. DAS SOLUÇÕES DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO E 

DE HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 

Um dos objetivos do presente trabalho ê 

comparar o comportamento eletroquTmico do niõbio em meio de 

hidróxido de sódio e de hidróxido de potássio. Em virtude 

disso, apresentaremos nesse item considerações sobre alguns 

parâmetros fisicoquTmicos referentes as soluções de NaOH e 

KOH, uma vez que ta is parâmetros serão ut i l i zados na In te r 

pretação dos nossos resultados. 

2 .5 .1 - Relação entre os raios de sódio e potássio 

0 raio iõnico de Na* em cr is ta is ê cer

ca de 0,095 nm, enquanto que para K* ê de 0*133 nm. Em solu_ 

ções aquosas, entretanto, esta ordem se inverte e os raios 

efet ivos dos Tons hidratados são de 0,24 nm para Na* e 
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0.17 nm para K+ . Esta inversão dos raios hidratados ocojr 

re porque os "ions menores se associam a um número maior 

de moléculas de água do que os Tons maiores, isto I» o núme

ro de hidrataçao de Tons menores ê maior, originando Tons 

hidratados com maior raio. 

2.5.2 - Viscosidade das soluções de hidróxidos 

A figura 2.2 mostra a variação da visco

sidade absoluta de NaOH e KOH com a concentração molar. 

IOH-J /mm. I-' 

FIGURA 2.2 - Relação entre a viscosidade e a concentração 
24 

molar para soluções de NaOH e KOH . 
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podemos v e r i f i c a r que as soluções de 

NaOH apresentam viscosidades mais elevadas que as de KOH e 

esta diferença ê mais acentuada em soluções mais concentra

das. 

As diferenças nas interações Na -H20 e 

K+-H20 responsáveis pelos diferentes raios dos Tons solvata_ 

dos também se r e f l e t e » aqui nas diferenças de viscosidade. 

2 .5 .3 - Mobilidade dos ions Na* e K* ew meio aquoso 

Como conseqüência das diferenças nos va

lores dos raios solvatados e da viscosidade das soluções» os 

ions Na* e K+ apresentam em meio aquoso, mobilidades iônicas 

bem d i s t i n t a s . 

Como seria de esperar a mobilidade i õ n i -

ca dos Tons K+ (7,62x10 cm2 /V.s) i maior que a do Ton Na+ 

(5 ,19x l0" 4 cm2/V.s)em soluções diluTdas 2 3 . 

2 .5 .4 - Coeficiente de atividade para soluções de 

hidróxido 

0 comportamento do coeficiente de ativi

dade, Y* em função da molalidade da solução, m, em eletrõ-

litos fortes como NaOH e KOH, mostra que Y Inicialmente di-

ir.1nue com o aumento da concentração em soluções diluTdas,pas, 

sando por um mTnimo, para em seguida aumentar em soluções 

concentradas. 

Este comportamento é devido a dois efei

tos antagônicos: por um lado as atrações Interiõnica* dimi-
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a energia livre dos "ions, tendendo a diminuir Y e.por 

outro lado, os ions também exercem forças atrativas sobre 

cs moléculas de igua. de modo que a enerqia l ivre da água 

também é diminuída e este efeito aumenta o coeficiente de 

atividade do soluto. portanto estes dois e fe i tos se opõem 

podendo conduzir a um mTnimo nas curvas entre Y e a molali^ 

dade da solução, m. 

Tendo em vista que a atividade da solu

ção pode ser expressa pela equação: 

a i - yi *i 

é mais ilustrativo apresentar um gráfico da atividade em 

função da molalidade da solução (Fiqura 2.3) que serã útil 

na interpretação de nossos resultados experimentais. 

Em primeira aproximação a figura 2.3 

sugere que para soluções diluídas [m- < 3) a atividade é 

uma função linear da molalidade» em outras palavras» o coe, 

ficiente de atividade e constante; para soluções mais con

centradas Y., deixa de ser constante e cresce com m^. 
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m /melei 

FIGURA 2.3 - Relação entre a atividade e nolalldade da 

solução de NaOH e KOH25. 
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2.5.5 - Condutividade das soluções de hidróxido 

A condutividade equivalente para solu

ções de NaOH e KOH em funçio da concentração e Mostrada 

na figura 2.4. A partir desta figura observaaos que a con

dutividade equivalente de soluções de KOH ê «ais elevada 

que «a soluções de NaOH e esta diferença se torna «ais acen 

tuada conforne se aumenta a concentração da base. 

250-

200-

ISO-

100-

50-

melM. l-f 

FIGURA 2.4 - Relação entre a condutividade equivalente e 

a concentração molar para soluções de KOH e 
25 

NaOH . 
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2.6 - ESTUDOS ANTERIORES SOBRE A CORROSÍO E O 

COMPORTAMENTO ELETROQUlMICO DO NlBBIO 

2.6.1 - Resistência 5 corrosão em meio ácido 

Os estudos de determinação de velocida

de de corrosão encontrados na literatura são por vezes dis

cordantes. A razão para isso i que o niôbio sofre passiva-

ção em meios aquosos levando ã formação de um filme que 

protege o metal e portanto os valores calculados para velo 

cidade de corrosão são bastante dependentes do tempo de 

exposição. Além disso, o grau de pureza do niôbio emprega

do nos ensaios ê outro fator de grande importância. E co

nhecido que a presença de grandes quantidades de carbono em 

amostras de niôbio reduz sua resistência ã corrosão . 

Covino et ai estudaram a resistência 

â corrosão do niôbio em função da concentração do ácido* 

temperatura» tempo de exposição e da presença de oxigênio e 

de Tons Fe , os quais aparecem como impurezas em muitos 

meios industriais. Este trabalho foi realizado em soluções 

de 1 a 10 N de HC1 em temperaturas variáveis de 35 a 100°C. 

0 maior valor de velocidade de corrosão obtido nos en

saios realizados foi de 230 um/a para solução de HC1 10N 

a 85°C. Os experimentos mostraram que a velocidade de cor

rosão decresceu com o tempo de exposição. Tal comportamen

to é tTpico da formação de um filme sobre a superfície do 

metal que protege o metal do meio corrosivo. Os resultados 

obtidos apôs 30 dias de exposição foram multo similares 

aos obtidos apôs 60 dias, indicando que nestas condições 
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se aproximou de um estado estacionario. A velocidade de 

corrosão encontrada em soluções aeradas e desaeradas foram 

praticamente idênticas, no entanto, em meio aerado. veri

ficou-se a ocorrência de pites. 0 aumento da temperatii 

ra e da concentração do ácido resultaram num aumento da 

velocidade de corrosão, enquanto que a adição de Ton fir-

rico (70 ppm) reduziu a velocidade de corrosão. 

A tabela 2.3 apresenta os valores de 

velocidades de corrosão em meios ácidos obtidos em diver -

sos trabalhos existentes na literatura. 

28 -

Hampel verificou aue o niobio prati

camente não se corrói em soluções diluídas e concentradas 

de HC1 a temperatura ambiente. 
29 

Bishop estudou o comportamento do 

niÕbio em soluções de HC1 em temperaturas elevadas (190°C 

e em ebulição). Os resultados encontrados mostraram que 

o niõbio apresentou boa resistência ã corrosão em HC1 

10% em ebulição, mas ocorreu rápido ataque em solução a 

20% de HC1. Nos ensaios realizados a 190°C o niobio foi 

levemente atacado em 1% de HC1. mas apresentou elevada ve_ 

locidade de corrosão em 10% de HC1. A tabela 2.3 apresen

ta os resultados obtidos em meio de HC1, que foram extraT 

dos dos gráficos apresentados pelo autor. 

0 niÕbio p -ticamente não se corrói a 

temperatura ambiente em soluções diluídas e concentradas 

de H2S04, e em temperaturas elevadas apresenta baixa vel£ 

cidade de corrosão em soluções de até 10% de H?S0.. 
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TABELA 2.3 - Velocidades de 

Solução Temperatura 
(°C) 

HCl d i l u í d o 

HCl concentrado 

HCl -

HCl -

HCl -

HCl -

H,S0-

H^S04 

H 2 S 0 4 

H2S04 

H 2 S 0 4 

HN03 

HNO3 

HNO3 

H3P04 

1% 

10% 

10% 

20% 

96,52 

982 

20-251 

10% 

2 0% 

concentrado 

65% 

concentrado 

85% 

HF di luTdo 

Acitico 5% 

Fõrmi co 10% 

Lático 10% 

CTtri 

OxãTi 

co 10% 

co 10% 

20 

20 

190 

190 

e b u l i ç ã o 

ebu l ição 

ambiente 

20 

100 

190 

190 

20 

ambiente 

100 

100 

20 

ebu l ição 

ebu l ição 

ebu l ição 

e b u l i ç ã o 

ebulição 

orrosão do niobio em meio ácido 

Velocidade de Refergnciõ 
corrosão 

(••/«> 

0,001 

0,002 

0,025 

0,508 

0,101 

1,016 

nula 

0,002 

nula 

0,127 

0,635 

nula 

nula 

nula 

0,080 

rápida 
dissolução 

nula 

nula 

0,010 

0,018 

0,023 

Hampel28 

Hampel28 

Bishop29 

Bishop29 

29 
Bishop" 

Bishop29 

Macleary2 2 

Hampel28 

Hampel28 

Bishop29 

Bishop29 

Hampel28 

Macleary22 

Hampel28 

31 
Fontana 

Hampel28 

Macleary2 2 

Macleary2 2 

Macleary22 

Macleary22 

Macleary2 2 
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Bulhões e t a i . estudaram a corrosão do 

ióbio em solução de H^S04 962 para temperaturas entre 25 e 

&0°C e verificaram que a velocidade de corrosão diminuiu com 

tempo» tendendo a um valor constante. Este comportamento 

foi atribuído ã formação de um filme de oxido que inibiu o 

processo de dissolução. Com o aumento da temperatura o f i l 

me vai se tornando menos estável» o metal apresenta maiores 

velocidades de corrosão e o tempo necessário para que seja 

atingido o valor de velocidade de corrosão constante í ca

da vez maior. 

0 niõbio não i atacado em ácido n?tricô, 

mesmo em soluções concentradas a elevadas temperaturas. Os 
28 29 29 

resultados obtidos por Hampel , Bishop e Macleary ~ a-

presentaram velocidade de corrosão nula. 

23 - -

Hampel verificou que o niõbio é rapi

damente atacado em soluções concentradas e diluTdas de HF en_ 

tre 20° e 100°C, devido ao fato dos ions F~ atuarem como 

agentes complexantes, prejudicando a reslstincia i corrosão 

do niõbio. 
0 niõbio i também bastante resistente ã 

maioria dos ácidos orgânicos. Estudos realizados por Maclea^ 
22 ry em ácidos orgânicos em ebulição mostraram que o niõbio 

tem elevada resistência â corrosão em soluções de ácidos aei 

t ico , Tático, fôrmico, cTtrico e oxãlico. 
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2 6.2 - Resistência a* corrosão em meio a lcal ino 

19 Tingley e Rogers realizaram ensaios de 

corrosão em diferentes meios alcalinos e identi f icaram o 

produto de corrosão formado nestas soluções, por difração de 

raio-X. Em meio de NaOH foi identi f icado um composto com a 

seguinte composição: NagNbgOjg.Í8H20 (niobato de sódio) , en

quanto que em meio de KOH foi encontrado um composto de 

composição s imi lar : KgNbgO-jg. 16H^0 (niobato de potássio). 0 

produto de corrosão encontrado em KOH apresentou-se menos 

uniforme e menos espesso do que aquele formado em meio de 

NaOH; isto parece indicar que o produto de corro*ão formado 

°m KOH é mais *olúve1 ou menos aderente. 

Leavenworth et a i . determinaram a per_ 

da de massa em soluções 5, 20 e 30% de NaOH a 35°C. Os re 

sultados mostraram que a perda de massa cresce linearmente 

cem o tempo em soluções di luídas (5%), mas apresenta um com 

portamento logarTtmico a concentrações mais elevadas. Em ou

tras palavras, a perda de massa l imi te e tão menor quanto 

maior a concentração do NaOH. 0 produto de corrosão nas 

três soluções foi identi f icado como Na&Nbg019.7-13 H.,0. En

tretanto o produto de corrosão se diferencia quanto ã sua 

estrutura: em 5% de NaOH o produto de corrosão era formado 

por cr is ta is grandes de niobato, enquanto que em soluções 

mais concentradas a estrutura era mais refinada,formada por 

cr is ta is menores. No caso de soluções 5%, provavelmente a 

nucleação ocorreu em poucos sTtioc a t ivos, resultando em 

cr is ta is grandes de nlebato que podiam facilmente ser quebra, 

dos expondo a superfície do metal ao ataque do e l e t r Õ U t o . 
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Este fato resulta numa perda de massa constante com 

o tempo. Para soluções de NaOH 20% foi também ver i f icado que 

se a solução não fosse agitada, após seis dias de imersão, a 

velocidade de corrosão tornava-se nula. 

Alguns resultados, existentes na l i t e r a -
19 22 28 29 — 

tura * ' ' , referentes a velocidade de corrosão do niô 

bio em diversos meios alcalinos em temperatura ambiente e tem 

peraturas elevadas encortram-se respectivamente . na tabela 

2.4 e 2 .5 . 

Can base na tabela 2 . 4 , ver i f ica -se que 

as velocidades de corrosão do niôbio em hidróxidos e fosfatos 

são muito próximas e maiores do que em soluções de carbonatos. 

Em temperaturas maiores que a ambiente o-

corre um considerável aumento da velocidade de corrosão do 

nióbio, embora em solução de Na^S o niôbio mostre-se razoa

velmente resistente à temperatura de 98°C. 

2.6.3 - Fragil ização por hidrogênio 

0 nióbio em diversos meios aquosos pode 

sofrer f rag i l i zação por hidroginio, devido i absorção de h i 

drogênio atômico e formação de hidretos de niôbio. 

28 -

Hampel indica que o lã t ice do metal e 

expandido pela absorção de hidrogênio, criando uma tensão in 

terna que f rág i l1za o metal. 

32 

Bishop e Stern' tem apontado que a ad i 

ção de pequenas quantidades de plat ina ou paládio Inibe o 

processo de absorção de hidrogênio, evitando a f rag i l i zação 

do metal. 
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TABELA 2.4 - Velocidades de corrosão para o niobio em 

soluções alcal inas em temperatura ambiente 

Solução Concentração V e 1 ° « Í Í ! ? L d e Referência 
T * corrosão (X) (mm/a) 

ia 
1 0,021 Tingley e Rogers 

5 0,013 Tingley e Rogers 

10 0,018 Macleary22 

10 0,012 Tingley e Rogers19 

N a 0 H 20 0,013 Tingley e Rogers19 

20-25 0,025 Hampel28 

40 0,033 Macleary" 

40 0,012 Tingley e Rogers19 

28 concentrado rápida d isso l . Hampel 

19 
1 0,009 Tingley e Rogers 

5 0,021 Tingley e Rogers 

10 0,029 Tingley e Rogers 
KOH " ' ' 19 

20 0,023 Tingley e Rogers 
40 0,036 T ig l ley e Rogers19 

40 0,094 Macleary22 

19 
N a pQ 5 0,020 Tingley e Rogers 

3 4 10 0,018 Tingley e Rogers19 

19 
K p0 5 0,020 Tingley e Rogers 

3 4 10 0,018 Tingley e Rogers19 

19 
1 0,003 Tingley e Rogers 

Na,CO, 5 0,006 Tingley e Rogers 
19 

10 0,010 Tingley e Rogers 

1 0,001 Tingley e Rogers19 

K2C03 5 0,004 Tingley e Rogers19 

10 0,016 Tingley e Rogers 
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TABELA 2.5 - Velocidades de corrosão do niÕbio em soluções 

alcalinas em temperaturas elevadas 

. ,„ -. rft«*.«n*»a#.í#v Tempera Velocidade D-.**-:»,** Solução concentração tura "" de Referencia 
{%) n corrosão 

(°C) (••/•) 

1 98 0,734 Tingley e Rogers19 

5 98 1,17 Tingley e Rogers19 

N a 0 H 10 98 2,00 Tinglev e Rogers19 

20-25 100 0,457 Hampel*8 

28 concentrado 100 rãp.d issol . Hamper 

K0H 1 93 0,610 Tingley e Rogers19 

5 93 2,57 Tingley e Rogers19 

Na3P04 2,5 93 1,34 Tingley e Rogers19 

19 
N . r n 10 98 1,63 Tingley e Rogers 

c 20 93 1,62 Tingley e Rogers'* 

10 93 2,91 Tingley e Rogers19 

K2C03 20 98 2,46 Tingley e Rogers19 

Na2S 9 98 0,091 Tingley e Rogers19 
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33 Sugimoto e colaboradores Investigaram 

a ocorrência de fragil ização por hidrogênio em niÔbio quan

do submetido à forte polarização catôdica em soluções de 

KOH 25% entre 24 e &2°C. Foi observado neste estudo que 

uma parte do hidrogênio gerado no eletrodo do niôbio ê 

absorvido pelo metal e ocorre a formação de hidretos, que 

pode ser expressa pela seguinte equação: 

H20 + e 

->Ho 

-> Ha d s • OH 

->Habs >NbH ( 1 .x )(hidreto) 

0 hidreto de niôbio - N D H M . J O
 a P r e s e n " 

ta uma ampla faixa de composição não estequiomitrica, cuja 

razão H/Nb varia de 0,03 a 0,75. Neste estudo foi encontra^ 

da a formação de duas camadas de hidreto de niôbio; uma ca

mada mais externa, consistindo de um filme preto com alta 

razão H/Nb e outra camada mais interna com baixa razão H/Nb, 

que provocavam gradativa desintegração da superfície. Em 

vista destes resultados, os autores concluíram que o niôbio 

não pode ser uti l izado como material catodico para eletro 

lizadores; contudo têm sido estudado ligas de niÕbio com 

cobalto ou níquel, visando obter um material mais adequado 

para emprego em eletrolizadores 34,35 

19 Tingley e Rogers Investigaram a ocor

rência de fragilização por hidrogênio em niôbio em solu

ções alcalinas. Os resultados obtidos mostraram que o ni5-
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bio i suscetível ã fragilização por hidrogênio em meios al-

calinos concentrados em temperatura ambiente e ela se torna 

mais severa em temperaturas elevadas. 

2.6.* - Estudos realizados em circuito aberto 

Todos os trabalhos 25.30,36-38 r e a l i 2 i 

dos em meio icido que analisam o comportamento do potein 

ciai de circuito aberto em função do tempo, tea mostrado 

que o potencial se desloca para valores mais positivos com 

o tempo. Este comportamento se deve i formação de um fi 1_ 

me passivante de Nb^O^, que protege o metal do meio corro

sivo. 

Pagetti e Talbot constataram em seus 

estudos em H N 0 3 > H^SO., HCI e ácido lãtico IN que o poten_ 

ciai de circuito aberto se estabiliza apôs 48 horas, sen

do que a maior parte da variação do potencial ocorre nas 

primeiras 24 horas. Este estudo revelou que o valor do po

tencial de corrosão I fortemente dependente do tratamento 

superficial empregado. Investigando amostras polidas com 

lixa 400 encontraram uma variação no potencial de corrosão 

de +140 mV em relação aos valores observados com amostras 

polidas eletrolltlcamente. A primeira dificuldade encon

trada na determinação do potencial de corrosão consistia em 

obter um tratamento superficial, de modo a se conseguir 

uma superfície Inicial bem definida, que originasse resul

tados reprodutTvels. Tendo tm vista esta dificuldade, Pa

getti e Talbot desenvolveram um método de polimento ele-

trolTtico utilizando a seguinte mistura: 28% HF, 36% de 
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H^SOd e 3 6 S d e Ácido l â t i c o . A função do H~S04 e do ic ido 

l i t i c o ê retardar a ação do HF, que produz um ataque muito 

violento e i r regular . Entretanto, mesmo ut i l izando este 

t ipo de polimento e l e t r o l T t i c o verificaram que o potencial 

de corrosão apresentava um desvio de ±50 mV, cujo valor ê 

bem maior quando comparado a outros metais. 

30 Bulhões e t a i . , em estudos realizados 

em 96% em peso de H2S0- para diversas temperaturas, v e r i f y 

caram que o potencial de c i rcu i to aberto atinge um valor 

constante apôs 4 horas. Observaram também que este poten. 

c i a i decresce com o aumento da temperatura. 

36 Estudos de Vijayan e outros efetuadas 

em HpS04 IN mostraram que o potencial se es tab i l i za apôs 

3 horas. 

37 

Basiouny e colaboradores Investiga

ram o crescimento do filme sobre o niõbio em circuito abe£ 

to em soluções com pH variando de 1 a 12. Em medidas de 

potencial observaram que este decrescia 59 mV por unidade 

de pH nos primeiros cinco minutos, enquanto a superfície 

era ainda reativa. Quando o filme ia se tornando mais es* 

pesso a influência do pH decrescia, com uma Inclinação expe_ 

rimental variando de 59 mV/pH para 29 mV/pH. Baseado nes

te fato, eles concluíram que este comportamento deve estar 

associado às propriedades condutoras do oxido e sua espessu 

ra. Através de medidas de capacitincla observaram que al

tos valores de capacitãnda eram obtidos em soluções forte 

mente ácidas ou fortemente alcaünas que corresponderia a 

filmes de menor espessura; Este comportamento indica que 

além do processo de formação do filme ocorre paralelamente 
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um processo de dissolução do mesmo, em valores de pH muito 

elevados ou muito baixos. Também foi constatado em seus ex̂  

pe ri men tos que a presença de oxigênio dissolvido apresenta^ 

va um efeito na formação do filme, originando filmes de 

maior espessura. 

38 Posteriormente, Basiouny e outros rea_ 

lizaram novos estudos examinando o comportamento do filme 

de oxido formado em soluções de HC1 com concentrações va

riando de 0,05 a 10M. Os resultados obtidos neste meio in

dicaram que o potencial se estabiliza apôs uma hora. Consta_ 

taram também, que os valores de potencial de corrosão do 

niõbio dependem da concentração de cloreto e se tornam mais 

negativos ã medida que cresce a concentração do Ton. Os 

autores concluíram que os Tons Cl" se adsorvem na superfí

cie do niõbio em competição com 0? e 0H~ e isto causa um 

retardo na formação do filme. Este fato, segundo eles, ê 

responsável pela irreprodutibi1 idade nos valores de poten

cial e na lentidão em se atingir um estado estacionírio. 

Em meio ai call no, o único estudo de 

determinação de potencial de corrosão foi realizado por Pi-

39 
ron e Nobe 0 resultado encontrado para o potencial de 

corrosão em NaOH IN foi de -1210 mV e este potencial foi 

atingido após 15 horas. 
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2.6.5 - Comportamento anõdico do niõbio em meio 

ácido 

40 
Palit e outros analisaram as curvas 

de polarização anõdica do niõbio em soluções aquosas conter^ 

do 0,4X de HC1 e solução de metanol com 0,41 de HC1. A 

partir dos resultados ootidos nestes meios constataram que 

o niÕbio passiva facilmente e que a água i o agente essen

cial para a passivação. Mesmo o pouco de água presente 

em soluções alcoólicas é o suficiente para passivar o niõ

bio. Este trabalho mostrou que a presença de oxigênio 

não é necessária para manter estável a passividade do niõ

bio e foi também verificado que a corrosão por pite em di

versos metais pesquisados em meio de cloreto decresce na se 

guinte ordem Ta > Nb > Ti > Cr > Zr > Al. 

26 
Pagetti e Talbot estudaram o comporta_ 

mento das curvas de polarização anõdica para ácido lãtico, 

H2SD4 e HF. As curvas anõdicas obtidas em H^SOj e ácido 

lãtico apresentaram valores muito baixos de corrente, que 

foram atribuídos à passivação do niõbio com a formação de 

um filme de Nb^Or. Este filme se mostrou muito estável de 

forma a produzir correntes baixíssimas em superfície pré-

anodizadas nestes meios. Em meio de HF as curvas de polari_ 

zação apresentaram valores altos de corrente anõdica, por

que os Tons fluoreto atuam como agente complexante, impedín_ 

do a formação do filme passivo. 

41 

Bulhões et ai. examinaram o comporta

mento anõdico do niõbio em meio de H 2S0 4 em diferentes con

centrações e temperaturas. Através de experimentos de voT_ 
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tametria cíclica verificaram que em soluções de H-SO^ 70S, 

a 25°C, ocorre a passivação do metal, e apôs a inversão da 

primeira varredura a corrente decai para valores desprezí

veis. Entretanto para soluções de H-SO^ 85% ou mais con

centradas, a qualquer temperatura, não observaram passiva

ção - varreduras sucessivas apresentaram correntes de magni^ 

tude idêntica àquelas encontradas na primeira varredura. Es_ 

tes resultados indicaram que existe uma concentração cr?t± 

ca acima da qual a passivação fica comprometida. 

3 6 
Vijayan e colaboradores realizaram 

um estudo potenciostãtico anõdico de niõbio em meio de 

H 2S0 4, com o objetivo de avaliar a Influência do pH na faj_ 

xa de 0,3 a 2,0. As curvas anõdicas obtidas mostraram que 

a corrente anõdica cresce com o aumento do potencial anõdi

co aplicado e nenhuma corrente crTtica foi observada. Tam

bém foi verificado que o valor da corrente anõdica indepen

de do pH. 

42 
Bairachnyi e outros investigaram o 

comportamento anõdico em H,P0. 0,5M, afim de elucidar o me_ 

canismo do estágio inicial de formação do filme. Este estu_ 

do foi realizado pelo método potenciodinam1co.com a veloci

dade de varredura, v, variando entre 4 e 400 mV/s. Na fai

xa de 4 a 20 mV/s a quantidade de eletricidade que passou 

através do eletrodo desde o inicio do voltamograma até o 

potencial de corrente máxima, permaneceu praticamente cons

tante, enquanto que um aumento da velocidade de varredura 

acima de 20 mV/s levou a um decréscimo na quantidade total 

de eletricidade. A corrente no ponto máximo apresentou uma 

dependência linear com a velocidade de varredura, em toda 

http://potenciodinam1co.com
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faixa de velocidade de varredura empregada, enquanto que o 

potencial correspondente a corrente no ponto máximo mostrou 

duas dependências lineares distintas com log v, com a tran

sição entre elas ocorrendo em torno de 20 mV/s. A primeira 

dependência linear apresentou uma inclinação de 30 mV, en

quanto que a segunda variou entre 110 e 150 mV. Baseados 

em seus resultados experimentais e aplicando teoria desen-

43 
volvida por Gilleadi , os autores propuseram um mecanismo 

de duas etapas para o estágio inicial de formação do oxi

do de niõbio: 

Nb + H20 * NoOHads + H + + e" 

l0Nb0Ha(Js Z Nb205 + 8Nb + 5H20 

2.6.6 - Comportamento anõdico do nióbio em meio 

alcalino 

0 primeiro estudo de polarização anõdi-

ca do niõbio em meio alcalino foi realizado por Tingley e 

19 
Rogers em meio de NaOH (1,3M). A curva anodica obtida 

neste meio mostrou que sobre uma ampla faixa de potencial, 

a densidade de corrente ê muito baixa, indicando alto grau 

de passividade. 0 comportamento anõdico observado demons

trou que neste melo, a corrosão do niõbio pode ser mantida 

baixa, fixando-se o potencial entre -0,65 e 0,45 V ECS. 

39 

Plron e Nobe analisaram o comporta

mento anõdico do niõbio em soluções desaeradas de NaOH IN a 

24°C, empregando os métodos potendostãticos e galvanostáti 
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cos. Foi também investigado o e f e i t o da adição de cloreto 

sobre a curva de polarização anôdica. Os resultados o b t i 

dos nas curvas potenciostaticas indicaram que a presença de 

cloreto (5% NaCl) aumentou a dissolução anodica,observando-

se tanto um aumento na densidade de corrente c r i t i c a como 

da densidade de corrente de passivação. Os experimentos gal^ 
2 vanostaticos mostraram que a passivação ocorreu a &0ya/cm . 

Nesta densidade de corrente, o potencial aumentou con t i nu a_ 

mente por 18 horas a t l a t ingir um potencial estacionãrio de 

aproximadamente 550 mV. Subsequente a região de passiva

ção, a curva anôdica apresentou uma região transpassivação, 
- 39 

cuja inclinação de Tafel foi de 133 mV/dec. Piron e Nobe 

não identif icaram experimentalmente o fi lme passivo, mas 

discutiram seus resultados em termos da formação de um f i l 

me super f ic ia l de Nb^Oc. Baseado nesta suposição e sem ne

nhuma evidência experimental, propuseram um mecanismo, no 

qual atribuem que na região correspondente ã dissolução a-

nõdica, o niõbio i oxidado a um estado mais baixo que o 

pentavalente, como proposto a seguir. 

Nb Z N b + 3 + 3e" ( n a região a t iva ) 

40H* t 02 + 2H20 + 4e" (na região passiva) 

e/ou Nb + 40H" * NbtOH)^ + 5e" 

Enquanto que na região de transpassiva

ção o mecanismo proposto é o seguinte: 

Nb 4 40H* * Nb(0H)4
+ • 5e" 

2Nb(0H)4
+ •» 20H" l Nb205 + 5H20 
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Leavenworth e outros estudaram o com 

portamento anôdico do niõbio em soluções de NaOH 5% (1.3M) 

20% (6.1M) e 30% (9,9M). A analise por raio-X mostrou que 
5+ -

o niobio foi oxidado a Nb tanto na região at iva como na 

região passiva. A única diferença entre a região de corr£ 

são at iva e a região passiva f o i a nucleação e o crescimen^ 

to dos cr is ta is de niobato de sódio. Na região at iva se 

formou um filme de c r is ta is grandes de niobato, enquanto 

que na região passiva se desenvolveu uma estrutura mais re 

f inada, formada •'e c r is ta is menores. As curvas potencios-

tát icas obtidas em NaOH 20%, na ausincia de agitação do 

e l e t r õ l i t o , apresentaram a presença de dois picos de corren_ 

te máxima na região a t i va , A presença de um segundo pico 

de corrente máxima não foi observada em temperaturas mais 

elevadas .ou quando a solução era agitada a 350 rpm. No en

tanto em NaOH 30%, onde a agitação fo i d i f í c i l devido a 

elevada viscosidade do meio, este segundo pico de corrente 

não foi eliminado, nem mesmo em temperaturas elevadas. Dian_ 

te desta evidência experimental, os autores concluíram que 

este segundo pico de corrente máxima se devia a problemas 

difusionais causados pela dif iculdade de transporte dos 

Tons hidroxilas em direção a superf íc ie do e let rodo, em 

virtude da viscosidade do meio. Neste trabalho foi também 

calculada a energia de at ivação, encontrando-se para soly_ 

ções de NaOH 20% o valor de IZ kcal/mol para temperaturas 

infer iores a 50°C. Acima desta temperatura o fi lme de nip_ 

bato de sódio torna-se não aderente e a energia de ativação 

cal para apenas 2 kcal/mol. Para soluções de NaOH 30%, a 

energia de ativação foi de 34,8 kcal/mol enquanto que em 
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temperaturas mais altas foi de 11*8 kcal/mol. Em estudos 

paralelos foi observada a formação de um filme de cor azul 

escuro, identificado por análise de raio-X, como sendo 

Nb-O,. Este filme i formado em altos valores de potenciais 

e, se formado cuidadosamente sem rachaduras, reduz a corren_ 

te essencialmente a zero. No entanto, não conseguiram in

terpretar porque um oxido de Valencia menor que o N bo°5 

se forma em altos valores de potenciais anõdicos. 

44 
Draper e Harvey investigaram a cineti. 

ca de crescimento do filme anõdico de Nb em Na 2S0 4 concen

trado e verificaram que o filme formado parece correspon

der a um composto constituído de uma mistura de dois õxi-

dos: Na20 e Nb20c. que podem se combinar formando nioba_ 

tos. Os autores mencionam que a incorporação de ions Na 

no oxido reduz a sua resistividade. 

45 

Grant e Archer estudaram o comporta

mento voltamitrico do niõbio em NaOH 15M a temperatura am

biente. Os voltamogramas cíclicos exibiram um grande pico 

de corrente anõdica a baixos valores de potencial devido a 

dissolução do niõbio como niobato e ocorreu passivação par

cial em altos valores de potencial. 

46 

Em outro trabalho, Grant e Archer in

vestigaram o comportamento anõdico do niõbio em altas tempe. 

raturas. Este estudo foi realizado em soluções 1M de NaOH 

a 150°C, 1M de NaHS04 a 300°C e 1M de Na2C03 a 150°C. Em 

todas estas soluções o niõbio mostrou tendincia a passivar-

se em potenciais elevados e o valor mais baixo de corrente 

anõdica foi obtido em 1M de NaHS04 a 300°C, enquanto que o 
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valor mais alto foi verificado em solução de 1M de NaOH a 

150°C. 

Umetsu et ai.' realizaram um estudo 

do comportamento anodico de niõbio e ligas Nb-Co em meio ae_ 

rado de KOH 25%, empregando a técnica potenciostâtica e a 

espectroscopia Auger. Os resultados obtidos mostraram que 

as ligas contendo mais de 50% de cobalto são estiveis ã 

corrosão em circuito aberto. As curvas potenciostãticas 

obtidas para o niõbio puro neste meio indicaram que o niõ

bio se recobriu de um filme de oxido que aumentou de espes

sura em função do potencial anodico de polarização e o des

prendimento de oxigênio não foi observado, mesmo em eleva

dos potenciais. Os resultados obtidos para o niõbio puro 

por espectroscopia Auger indicaram a presença de sinais de 

niõbio e oxigênio no filme formado, apresentando uma espes-

-2 -

sura de 4,13 x 10 pm. A concentração de oxigênio aumenta, 

va ligeiramente nas camadas superficiais, mas caia rápida -

mente a zero conforme se aproximava do metal. 
47 

Bulhões e D'Alkaine analisaram o 

comportamento anodico do niõbio utilizando técnicas voltam£ 
-4 

tricas. Este estudo foi realizado em soluções 10 a 10N 

de NaOH. Os resultados voltamitricos entre 10 e 1 ON mos

traram três picos de transformação anõdica. A quantidade 

de carga usada na construção do filme até OV (em relação 
2 

ao eletrodo de Hg/HgO, NaOH IN) , foi de 130 mC/cnr para so-
2 

luçoes 10M e cae para 10 mC/cm para as outras concentra

ções. A corrente de pico, I , apresentou uma relação 11-
1/2 

near com v , resultando numa Inclinação que corresponde a 
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um controle dl fuslonal e a carga envolvida neste pico de-

cresce com o aumento da velocidade de varredura. 

2 .6 .7 - Comportamento catSdico do nlSblo em melo 

ácido 

Aft 

Rotlnyan e Kozhevnlkova realizaram 

estudos de polarização catõdlca do nlôbio em melo de H^SO. 

IN. A partir dos resultados obtidos, foi possTvel encon

trar o valor da Inclinação de Tafel, b c, de 120 mV/dec e a 

energia de ativação para a reação de desprendimento de hi

drogênio foi de 10,5 kcal/mol. 

36 

Vijayan et ai. investigaram o com

portamento catõdico do niõbio em meio ácido, com o objeti_ 

vo de elucidar o mecanismo da reação de desprendimento de 

hidrogênio. Neste trabalho foi examinada também a influên

cia do pH sobre as curvas de polarização catódica e foi 

constatado que as curvas de Tafel deslocavam no sentido de 

densidade de corrente decrescente quando o pH aumentava de 

0,3 a 2,0. Os autores obtiveram uma inclinação de Tafel 

de 136 mV/dec e avaliaram a ordem da reação em relação ao 

H como sendo unitária. Tendo em vista seus resultados ex. 

perlmentais, propuseram um mecanismo para reação de despren_ 

dimento de hidrogênio, como descrito abaixo, e concluíram 

que a segunda etapa é lenta, com base em informações da 
literatura que Indicam que a adsorção do hidrogênio em nió-

- 4 9 
bio e elevada (80 kcal/mol) e que em metais de transição 

ela ocorre rapidamente . 0 mecanismo proposto foi o se

guinte: 
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H + e~ > H a d s (rápida) 

Hflds + H+ + e" > H^ (lenta) 

2.6.8 - Comportamento catõdlco do nlõbio em melo 

alcalino 

51 

Lokshtanov e Rotinyan realizaram es

tudos, avaliando a dependência da sobretensao de hidrogênio 

sobre a densidade de corrente, concentração e natureza do 

melo alcalino. Estes estudos foram efetuados em soluções 

de NaOH, KOH, RbOH, CsOH e L10H com a concentração varian

do de 0,1 a 12N. Nestes meios foram observados uma região 

-4 -2 2 

de Tafel entre 3x10 a 1x10 A/cm . Em meio de LiOH en

contraram o valor de b de 145 mV/dec, enquanto que nas de_ 

mais soluções b_ foi de 135 mV/dec. Com base nestes resul 

tados constataram que os valores de b são independentes da 

concentração do meio alcalino. Por outro lado, verificaram 

que a natureza do ãlcalí não tem influência sobre os valo

res de sobretensao de hidrogênio, enquanto que a concentra_ 

ção do meio mostrou considerável dependência, de forma que 

a sobretensao decresceu com o aumento da concentração da 

base. Por extrapolação das linhas de Tafel obtiveram os va_ 

lores de i0, em cada um dos meios estudados, e observaram 

que estes valores aumentam ligeiramente com a concentração 

do meio. Baseados em suas observações e em Informações so

bre a energia livre de adsorção do hidrogênio sobre o ni£ 

tno 9 » 5 0
f acreditam que i mais provável que o processo de 

liberação de hidrogênio seja controlado pela etapa de des-
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sorção eletroquTmica e propuseram o seguinte mecanismo: 

H90 + e * H .t + OH c aos 

H2° + Hads + e" *• H 2 + 0H~ (etaPa lenta) 

39 

Piron e Nobe investigaram a polariza

ção catodica do niõbio em solução de NaOH IN, através do 

método galvanostático. Os parâmetros obtidos nas curvas 

catôdicas foram bc - 116 mV/dec e i0 = 5x10 A/cm . Extra

polando a linha de Tafel até o potencial de corrosão do 

sistema encontraram para a corrente de corrosão, i c o r r, o 
2 

valor de 1 uA/cm . 

52 

Piron e Vijayan determinaram a ener

gia de ativação para a reação de desprendimento de hidrogê

nio em meio alcalino. Os experimentos consistiram na obte£ 

ção de curvas catôdicas galvanostãticas em meio de NaOH IN, 

com temperatura variando de 24 a 58°C. A partir dos valo

res de iQ determinados nas di.'ersas temperaturas testadas e 

utilizando a equação de Arrhenlus, calcularam a energia de 

ativação para a reação de desprendimento de hidrogênio, cu

jo valor foi de 14,2 kcal/mol. Os parâmetros obtidos neste 

trabalho foram bc« 122±11 mV/dec e iQ= 2,2xl0"6 A/cm2. 0 

valor de 1 encontrado neste trabalho difere daqueles obti_ 
48 -7 2 

do por Rotinyan e KozehevnUova , 3,2x10 A/cm e de Ro-
51 -6 2 

tinyan e Lokshtanov 9,8x10 A/cm . Essa diferença nos 

valores de 1 . foi atribuTda, pelos autores, ao pri-tratamen_ 

to superficial utilizado em seus testes, que consistia em 

um ataque em riF 50%. Este prí-tratamento em HF parece au

mentar o número de sTtios ativos, favorecendo a reação de 
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desprendimento de hidroginio. No entanto, quando realizaram 

experimentos usando o mesmo tratamento superficial utilizado 

48 
por Rotinyan e Kozhevnikova , que consistia numa pre-pola-

- -3 2 

rizaçao catodica a 5x10 A/cm durante 2 horas, obtiveram 

um valor de i semelhante ao obtido por aqueles autores. Eŝ  

te resultado mostra que a diferença de pureza do niõbio de 

99,8% para 98.72, existente entre os dois trabalhos compara_ 

dos, não afetou o comportamento catôdico do niõbio. 
Em um trabalho posterior, Vijayan e Pi-

53 -

ron investigaram a influencia do pH sobre as curvas cato-

dicas. Os resultados obtidos em NaOH de 1 a 7N apresentaram 

uma inclinação de Tafei de 114±9 mV/dec, com os valores de 

sobretensão de hidroginio apresentando uma dispersão de 

40 mV. Os autores também verificaram a influência da adição 

de Tons cloreto e sulfato no comportamento catôdico do niõ

bio. Em meios contendo sulfato obtiveram um b *125 ± 11 

mV/dec com uma dispersão de 70 mV, enquanto que com a adição 

de cloreto encontraram um b = 117±6 mV/dec, com uma disper

são de 80 mV. Esta dispersão encontrada nos testes é atri

buída âs diferenças nas microrrugosidades superficiais do 

eletrodo. Isto foi confirmado pela dispersão encontrada nas 

medidas de capacitancia diferencial que variaram entre 151 e 
2 

206 uF/cm . Com base nos resultados experimentais, a ordem 
da reação de desprendimento de hidrogênio foi determinada 

como sendo zerc, no intervalo de pH entre 11,3 e 15,2. 

33 

Sugimoto e outros investigaram o com

portamento catôdico do niõbio, quando submetido a forte po 

larização catodica, em meio de K0H 25% entre 24 e 82°C. Em 

condições de alta densidade de corrente catodica, o eletrodo 
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. ni5bio sofre algumas modificações na superfície, devido 

ã formação de hidretos de niõbio e a corrente associada ao 

desprendimento de hidrogênio aumenta. As curvas de polari

zação apresentaram um comportamento de Tafel para baixos 

valores de densidade de corrente e um desvio do comporta

mento de Tafel foi observado em valores altos de densidade 

de corrente, causado principalmente pela queda ohmica. As 

inclinações de Tafel variaram de 120 mV/dec a 24°C até 155 

mV/dec a 82°c. A análise da superfície do eletrodo apôs po 

larizacão catõdica em altos valores de densidade de corren

te foram efetuados em microscópio de varredura eletrônica.A 

superfície mostrou a presença de rachaduras do tipo trans-

granular, as quais aceleram a degradação da suDerficie e o 

eletrodo i rapidamente consumido. Diante destes resulta

dos, os autores concluíram que o niõbio não pode ser em

pregado como catodo em eletrolizadores. 
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CAPITULO 3 

PARTE EXPERIMENTAL 

3 ] . INTRODUÇÃO 

No desenvolvimento deste estudo foram 

realizados ensaios eletroquTmicos com eletrodo de disco ro

tativo, complementados por experimentos de perda de massa. 

Os ensaios eletroquTmicos consistiram 

na determinação do potencial de corrosão, obtidos em circuit 

to aberto e na análise das curvas de polarização anôdica e 

catôdica em soluções alcalinas de NaOH e KOH sob diversas 

condições experimentais. 

Serão descritos a seguir os equipamen_ 

tos e materiais utilizados, juntamente com o procedimento 

experimental seguido nos ensaios eletroquTmicos e de perda 

de massa. 

3.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EMPREGADOS NOS ENSAIOS 

ELETROQUTMICOS 

3.2.1 - Eletrodos 

Eletrodo de trabalho - o eletrodo rota

tivo foi preparado a partir de uma amostra de niõbio com 

grau de pureza de 99,9%, fornecida pela CBMM (Companhia Bra, 

sllelra de Metalurgia e Mineração). Esta amostra foi refi

nada em forno de feixe de elétrons e posteriormente forjada. 

0 eletrodo de disco rotativo consiste essencialmente de um 
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disco de nióbio, com d i iae t ro de 0,55 cn, apresentando uma 

área geométrica de 0,24 cm , envolvido por um isolamento de 

t e f l o n , conforme esquema apresentado na f igura 3 . 1 . 

—ri j 

r* 

1 

1 - EIXO DO MOTOR 

2 - ÍASTÍO OC LATÍO 

3 - SUPORTE DE TEFLON 

4 - DISCO DE NIO'BIO 

FIGURA 3.1 - Esquema do eletrodo de disco rotat ivo. 

Eletrodo de referência - o eletrodo de 

caiomelano saturado (E.C.S.) foi empregado como eletrodo 

de re ferencia , cujo potencial i +0,241 V em relação ao e l e 

trodo padrão de hidrogênio. Este eletrodo de referência 

era testado periodicamente contra um E.C.S. comercial (Becjç 

man Instruments, I n c . ) , tomado como padrão. 
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Eletrodo aux i l ia r - como eletrodo auxi 

l i a r foi empregado uma folha de p lat ina com área aproximada 
2 

de 12 cm . 

3.2.2 - Célula eletrolTtica 

A célula eletrolTtica utilizada nos en

saios era construída em vidro Pirex com volume de 200 ml, 

provida de uma camisa de circulação de água para termostato 

zação do eletrÕlito. A célula possuía uma tampa de lucite 

com três orTficios na parte superior, para introdução res

pectivamente do eletrodo de trabalho, contraeletrodo e ele

trodo de referência. Continha também dois orifícios na par^ 

te lateral: um deles permitia o borbulhamento de nitrogê 

nio no interior da solução por meio de uma frita e outro 

orifTcio possibilitava manter um fluxo de nitrogênio por 

sobre a solução. 0 contraeletrodo era alojado em tubo de 

vidro, contendo na extremidade em contato com a solução, 

uma frita de poros idade média, para evitar a mistura da so

lução, contida no interior do tubo, com a solução em teste. 

0 eletrodo de referência era acondicionado num capilar de 

Luggin, cuja ponta, em forma de U, ficava bem próxima ao 

eletrodo de trabalho, afim de minimizar a queda ohmica en_ 

tre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho. 

0 esquema de célula eletrolTtica empre

gada nos ensaios eletroquTmicos é apresentado na figura 3.2. 
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CÉLULA ELETROLÍTICA 

EA * Elarrodo auxiliar 

TV * Tubo «• vidro 

CL « Capilar tft Lugajn 

TL * Tampa dt lueita 

DN - Ditpartor do N 2 

FIGURA 3.2 - Célula eletrolTtica empregada nos ensaios 

eletroquTmicos 

3.2.3 - Soluções 

Todas as soluções foram preparadas com 

água bidestilada e reagentes p.a. (Merck). 

3.2.4 - Banho termostãtico 

0 controle da temperatura da solução era 

mantido através de um fluxo contínuo de água no interior da 
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camisa de circulação de água disposta ao redor da célula e-

letrolTtica, empregando-se um termostato fabricado pela Pre_ 

cision Scientific Co, com precisão de ±1°C. 

3.2.5 - Sistema de desaeracão da solução 

0 sistema de desaeracão consistia de um 

cilindro de nitrogênio, que era purificado através da passa_ 

gem em quatro frascos lavadores em série. Os dois primei

ros frascos continham solução de metavanadato de amonea em 

presença de zinco amalgamado em meio ácido, afim de elimi

nar o oxigênio residual. 0 terceiro frasco, contendo água 

destilada, para lavagem ou remoção da solução arrastada e 

um quarto frasco contendo a solução em teste. 

3.2.6 - Sistema eletromecânico para fixação e 

acionamento do eletrodo rotativo 

Este sistema foi projetado de forma a 

permitir a fixação do eletrodo de disco rotativo ao eixo do 

motor, e foi descrito anteriormente nas referências 54 e 55. 

3.2.7 - Controlador da velocidade de rotação do 

eletrodo 

Este equipamento permitia Imprimir uma 

freqüência de rotação ao eletrodo, de tal forma que 

f (Hz ' ) pudesse assumir valores inteiros no intervalo 

de Z a 10 Hz 1 / 2 . 
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3 .2 .8 - Frequencimetro 

Para medidas precisas da velocidade de 

rotação do eletrodo era empregado um frequencTmetro fabrica_ 

do pelo Ins t i tu to de Pesquisas Tecnológicas, IPT, modelo 

FM50. 

3 .2 .9 - Potenciostato 

Para obtenção das curvas corrente x po

tencial era empregado um potenciostato construído por H. 

C. Chagas 5 4 , 5 5 . 

3 .2 .10 - Registrador 

Os voltamogramas eram traçados com auxj[ 

lio de um registrador X Y, Y2 fabricado pela Hewlett 

Packard, modelo 7046. 

3.2.11 - VoltTmetro 

Todas as le i turas de potencial eram fei_ 

tas com um voltímetro d i g i t a l de al ta impedãncia da 

Hewlett Packard, modelo 3465-A. 

3.2.12 - Relógio indicador 

Para controlar a excentricidade do ele* 

trodo rotativo fixado ao sistema de acionamento do eletro

do era empregado um relógio indicador da Nitutoyo 2046E-8, 

com intervalo de 10 mm e graduação de 0,01 mm. 0 ajuste do 

eletrodo no eixo do motor era tal que a excentricidade per, 

manecia ao redor de 0,03 mm. 
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3.4.2 - Pr cíiiT.onto experimenta 1 dos ensaios de 

perda de massa 

As avaliações de perda de massa foram 

realizadas em soluções naturalmente aeradas» sem agitação 

e a temperatura ambiente» variando-se o tempo de exposi

ção. 

Os testes de perda de massa realizados 

a temperaturas elevadas foram efetuados por 24 horas, a 

temperaturas de 33°C, 42°C e 55°C. 

Os corpos de prova eram tratados da 

mesma forma que nos ensaios -eletroquTmicos. A seguir as 

amostras eram previamente pesadas e , após decorrido um tem 

po prê-determinado de exposição» eram retirados e lavados 

exaustivamente em água corrente. Em seguida eram imersos 

por três minutos em água desti lada em ebul ição, para remo

ver o produto de corrosão (como proposto por Tingley e 
10 

Rogers ) . 

Os ensaios de perda 1e massa eram rea-* 

lizados duas vezes nas mesmas condições, para que se pu

desse checar a reprodutibi1 idade das medidas. 
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CAPÍTULO 4 

ENSAIOS DE R:RDA DE MASSA DO NIÕBIO EM MEIO ALCALINO 

4.1 - C:-;DIÇDES DE ENSAIO 

Os experimentos da perda de massa foram 

efetuados em meio de NaOH e KOH, com soluções naturalmen

te aefc' ' s e sem ag i t ação . 

As amostras de n ióbio t e s t a d a s apresen

tavam u - : área de 8,0 cm e foram previamente t r a t a d a s a-

t ravés :3 um polimento cem l ixa 60C. 

Apôs a imersão em soluçÕe f a l e s l i n a s , 

por um empo pré-determinado, as amostras do nióbio foram 

imersas em ãgua des t i l ada em ebul ição por t r ê s minutos , pa-

19 
ra rerr;:.2 r o produto de corrosão 

Os ensaios foram r e p s t i d o s , em c;aa uma 

das conoições t e n t a d a s , para v e r i f i c a r a reprodut i b i l idade 

das mec" i a s . 

4.2 - ESTUDOS REALIZADOS A TEMPERATURA AMBIENTE 

-, l.\ - Ensaios de perda de massa 

Nos ensaios de perda de massa, a tempe

ratura n b i e n t e , foi aval iada a i n f l u i n c i a do tempo e t expo 

s içãc ; : o r e os vaiorss de velocidade de cor rosão . Os resul 



6 1 . 

tados nos diversos meios alcalinos testados são apresenta

dos na tabela 4 . 1 . 

TABELA 4.1 - Velocidades de corrosão do niõbio em meio 

a l c a l i n o , a temperatura ambiente 

Sol 

NaOH 

NaOH 

KOH 

KOH 

ução 

1.3M 

2,8M 

1.3M 

2,8M 

Veloci 

1 dia 

0,056 

0,058 

0,080 

0,045 

d 

. 

ade de 

3 dias 

0,058 

0,058 

0,081 

0,042 

corrosão (m 

5 dias 

0,053 

0,057 

0,081 

0,0^3 

im/ a) 

7 dias 

0,058 

0,052 

0,081 

0,044 

Os resultados da tabela 4.1 mostram que 

a velocidade de corrosão permaneceu praticamente constante, 

durante os primeiros sete d ias , nas quatro soluçõos testa

das. Este comportamento indica que este período não i sufi_ 

ciente para completa passivaçao do niõbio, que resul tar ia 

em valores de velocidade de corrosão decrescentes com o tem 

po. 

Verificamos que a velocidade de corro

são praticamente se manteve constante com a variação da 

concentração do NaOH de 1,3 a 2,8M. Entretanto, em meio de 

KOH 2,8 M a velocidade de corrosão foi menor que em KOH 

1,3 M. A grande variação da viscosidade quando se aumenta 

a concentração de 1,3M a 2,8M (conforme se vi na figura 

2 .2) pode ser responsável pela diminuição na velocidade 
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de corrosão, cm virtude da dif iculdade no transporte do 

produto da reação. Outra al ternat iva ser ia admitir que o 

filme formado apresenta melhores c a r a c t e r í s t i c a s protetoras 

com o aumento da concentração do hidróxido, fato observado 

por outros autores em meio de NaOH, quando a concentração 
20 

varia de 1,3 a 6,1 M 

Podemos verificar também, que a veloci^ 

dade de corrosão foi maior em solução de KOH 1,3 M do que 

em solução de NaOH de mesma concentração. Este fato deve 

estar associado a maior solubilidade do produto de corro

são formado em KOH , que além disso é favorecida pela me

nor viscosidade de soluções diluTdas de KOH quando compara

das a soluções de NaOH. 

Comparando os valores de velocidade de 

corrosão que obtivemos experimentalmente com aqueles encon-

19 
trados por Tingley e Rogers (Tabela 2.4), verificamos que 

nossos valores são cerca de 4 vezes superiores. No entan-

20 -
to, e conhecido do trabalho anterior que o niobio vai 

sofrendo passivação causando um decréscimo na velocidade 

19 
de corrosão com o tempo. No trabalho de Tingley e Rogers 

não foi citado o tempo de duração de testes. Provavelmen_ 

te seus resultados correspondem a ensaios de longa duração, 

o que explicaria a diferença entre os resultados obtidos 

por nós e aqueles obtidos pelos autores. 

Em nossos ensaios de corrosão, verifica, 

mos que após a exposição das amostras ao NaOH ocorreu a 

formação de um filme de cor preta, cuja espessura aumentou 

conforme se elevou a concentração do NaOH. Eliminando este 
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f i lme preto , v-e apresentava baixa aderência, fo i possível 

ver a presença de um filme colorido de a l ta aderincia onde 

predominava o azul escuro. Em meio de KOH observou-se a-

penas a formação de um filme colorido com predominância do 
20 azul escuro. Leavenworth et a i . discutem em seu trabalho 

que um fi lme de cor azul escuro foi ident i f icado como Nb-tK 
33 Por outro lado, Sugimoto et a i . encontraram a formação 

de um fi lme preto sobre o niõbio devido a formação de hidre^ 

tos de niÕbio. 

4 .2 .2 - Identif icação do produto de corrosão 

Tentamos i d e n t i f i c a r a natureza dos pr£ 

dutos de corrosão formados em meio de NaOH e KOH, através 

da análise por espectroscopia Raman (e fe i to SERS), r e a l i z a 

da ex-4-c-tu*. Para as amostras expostas a soluções de NaOH 

foi detectada a presença de Nb^Cg. Um fi lme de mesma com_ 

posição foi observado ao se formar o fi lme anodicamente, 

aplicando-se potenciais correspondentes a região de passiva_ 

ção, por duas horas. Contudo em meio de KOH, embora se 

observasse a olho nu a formação de um f i lme color ido, não 

foi detectada por espectroscopia Raman, nenhuma indicação 

de f i lme. Provavelmente isto se deve ao fato do f i lme fo r 

mado em solução de KOH ser mais i r regular e apresentar me-
19 nor espessura . 

* Ensaio realizado sob orientação do Prof.Joel Rubim. 
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4.3 - ENSAIOS DE PERDA DE MASSA REALIZADOS EM TEMPERATURAS 

ELEVADAS 

Foram efetuados ensaios de perda de maŝ  

sa, variando-se a temperatura, com o objetivo de v e r i f i c a r 

a resistência ã corrosão do niõbio em temperaturas eleva

das. 

A tabela 4.2 apresenta DS resultados de 

velocidade de corrosão do niÕbio em meio alcal ino obtidos 

em diversas temperaturas. 

TABELA 4.2 - Velocidades*de corrosão do niõbio em meio 

alcal ino em função da temperatura 

Solução 

NaOH 1,3 M 

NaOH 2,8 M 

KOH 1,3 M 

KOH 2,8 M 

Vel 

25°C 

0,056 

0,058 

0,080 

0,045 

oci dade de 

33°C 

0,132 

0,143 

0,090 

0,054 

corrosão 

42°C 

0,226 

0,233 

0,122 

0,091 

(mm/a) 

55°C 

0,445 

0,6 05 

0,162 

0,133 

Com base na tabela 4.2 ver i f ica-se 

que em altas temperaturas a velocidade de corrosão do niõ

bio em meio a lcal ino i relativamente elevada, principal -

mente em solução de NaOH. 

Em meio de NaOH, observou-se a deposi 
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ção de um filme preto, que apresentou maior espessura e me 

nor aderência conforme se aumentou a temperatura. Em meio 

de KOH, veri f icou-se a formação de um f i lme color ido, idên_ 

t ico ao mencionado nos ensaios realizados a temperatura am

biente. 

Com os dados apresentados na tabela 4.2 

e" possível calcular a energia de ativação com aux í l io da 

equação de Arrhenius. A representação gráf ica encontra-se 

na f igura 4.1 e os valores calculados para energia de a t i v £ 

ção estão dispostos na tabela 4 .3 . 

V> V V V 3fi 
n K>3 » /T /K H 

FIGURA 4.1 - Determinação da energia de ativação do proces

so de corrosão do niõbio em melo alcalino, a 

partir da equaç\. > de Arrhenius. 
(A) NaOH 2,8M; (B) NaOH 1.3M; 
(C) KOH 1.3M; (D) KOH 2,8M. 

Ofi-

t 
o 

-1,9-
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TABELA 4.3 - Valores de energia de ativação do niôbio 

em diversos meios alcalinos 

Solução Energia de Ativação (kcal/mol) 

NaOH 1,3 M 13,6 

NaOH 2,8 N 12,7 

KOH 1 ,3 M 4,5 

KOH 2,8 M 6,8 

Verificou-se que a energia de ativação 

praticamente não variou com a concentração do NaOH, enquan_ 

to que em solução de KOH 1,3 M a energia de ativação foi 

menor do que em 2,8M. ' 

Não foi encontrada na literatura a de

terminação da energia de ativação nas quatro soluções testa_ 

das, encontramos apenas os valores de energia de ativação 

calculada em NaOH 6,1 N e 9,9 N, para os quais foram obti-
20 das respectivamente 22,0 e 34,8 kcal/mol . 
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4.4 - CONSIDrr.AÇÜES FINAIS 

Os resultados apresentados neste cap?tu_ 

Io mostram que estudos de corrosão do niõbio através de 

experiências de perda de massa teriam que ser realizados em 

intervalos de tempo bem elevados. Nessas condições uma se

rie de inconvenientes poderiam ocorrer: 

- o tempo investido no referido trabalho se alon

garia de maneira indesejável; 

- a utilização de técnicas como eletrodo de dis

co rotativo se tornaria inviável, pois corre

ríamos o risco de danificar o próprio equipamen_ 

to; 

- a própria reprodutibilidade das medidas em ex

periência envolvendo dias, poderia ficar com

prometida. 

De qualquer forma esses estudos foram 

úteis, sobretudo para mostrar que experiências de perda de 

massa, no caso do niÓbio, são difTceis de serem compara

das - a demora no atendimento da condição de passivação po

de levar a resultados bem distintos na medida da velocidade 

de corrosão, dependendo dos diferentes intervalos de tempo 

empregados. 
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C A P I T U L O 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS ENSAIOS ELETROQUÍMICOS DO NlOBIO 

EM MEIO ALCALINO 

5.1 - ESTUDO DO POTENCIAL DE CORROSÃO 

5.1 .1 - Determinação do potencial de corrosão do 

niõbio 

O comportamento t íp ico da variação de 

potencial de c i rcu i to aberto com o tempo ê apresentado na 

f igura 5 . 1 , em soluções de NaOH e KOH 2.8M. 

> 

w 

-900 

-1100 

-1300-

Ttmpe/f 

FIGURA 5.1 - Variação do potencial de c i r c u i t o aberto do niõ 
1)1 o com o tempo, em soluções desaeradas. 

(A) NaOH 2.8M; 

w * 56 rps 

(B) KOH 2,8M,a 25WC, 
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A f igura 5.1 nostra que o potencial de 

c i rcu i to aberto se desloca para valores aais negativos coa 

o tempo atingindo rapidamente ua valor estacionãrio de po

t e n c i a l . Essa variação de potencial observada nos primei

ros instantes provavelmente se dã devido a dissolução dos 

õxidos previamente existentes, de aais baixo estado de o x i -

dação, instáveis em meio a lca l ino . 

Comportamentos semelhantes são observa

dos tanto ea solução de NaOH coao ea KOH, embora ea aeio 

de NaOH se ver i f ique ua valor aais negativo de potencial de 

corrosão de -1314 mV contra -1243 mV encontrado ea solução 

de KOH. Este resultado indica que a solução de NaOH é* mais 

agressiva ao metal . 

0 potencial de corrosão medido, deve-se 

r e f e r i r ao metal recoberto por uma camada de pentõxido de 

n iõb io , por ser este o oxido estável em meio aquoso. Os dĵ  

ferentes equllTbrios entre o niõbio metálico e seus Õxi

dos foram apresentados no item 2 . 4 . 1 . Combinando convenien^ 

temente as semi-reações 2 . 1 , 2 . 2 , 2.3 e o equ i l íb r io iõnico 

da água, podemos obter a seguinte semi-reação, referente 

ao processo anõdico: 

2Nb + 10 OH" J Nb205 + 5H20 • lOe" E» -0,531 -0,059pH 

(5 .1 ) 

enquanto que a semi-reação seguinte corresponde ao processo 

catõdico: 

2H^0 • 2e" Z H2 * 20H" E " -0»"59 pH (5.2) 
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Tendo em conta as equações 5.1 e 5.2 e para pH 

igual a 14 ,5 , ver i f i ca -se que o potencial de corrosão de

ve s i tuar-se entre -1386 »V e -855 mV e os valores o b t i 

dos para o potencial de corrosão em meio de NaOH e KOH en

contram-se realmente dentro deste in te rva lo . 

Estudos de Basiouny e outros , sobre 

a formação do fi lme em c i rcui to aberto , revelaram que em 

soluções fortemente ácidas ou fortemente alcal inas a espes

sura do f i lme formado ê menor quando comparado aos filmes 

formados na faixa de pH entre 3 e 10. Este fato indica que 

alem do processo de formação do f i lme deve-se,levar em con

ta,um processo paralelo de dissolução do f i lme. Portanto, o 

potencial estacionãrio (potencial de corrosão) deve ser a l 

cançado quando se atinge um e q u i l í b r i o dinâmico entre a fO£ 

mação do f i lme e a dissolução do mesmo. 

5 .1 .2 - Inf luência das condições experimentais sobre 

o potencial de c i rcu i to aberto 

No estudo do potencial de c i rcu i to a-

berto (potencial de corrosão) fo i avaliada a in f lu inc ia 

dos seguintes parâmetros: 

a) tratamento s u p e r f i c i a l ; 

b) temperatura; 

c) aeração do meio; 

d) composição do e l e t r õ l i t o ; 

e ) velocidade de rotação do e letrodo. 
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5.1.2.1 - Efeito do tratamento da superfície 

26 Tem sido discutido na literatura 

que o potencial de corrosão depende do tipo de tratamento 

superficial empregado. A principal dificuldade no estudo 

eletroquímico do niobio reside na escolha de um tratamento 

superficial, de forma a se obter uma condição inicial de 

superfície reprodutTvel. 

Não existe, entretanto na literatura,ne 

nhum estudo sobre a influincia do tratamento da superfície 

do niobio em ensaios eletroquímicos em meio alcalíno. Esty_ 

dos do efeito do tratamento superficial realizados em meio 

ácido revelam que os resultados são fortemente dependentes 
2fi 

do tipo de tratamento empregado . 

Realizamos estudos em meio alcalino com 

diversos tratamentos superficiais visando verificar a influ_ 

ência do estado microgeomêtrico sobre os valores de poten

cial de corrosão. 

A tabela 5.1 apresenta os diferentes 

tratamentos utilizados e os correspondentes valores de po

tencial de corrosão obtidos. 

Em nossos estudos em melo alcalino, 

a reprodutlbilldade dos valores de potencial de corrosão 

para diferentes superfícies submetidas a, um mesmo tipo 

de tratamento superficial apresentou um desvio da ordem 

de ±20mY. Tendo em vista a concordância dos resultados 

obtidos com diversos tipos de tratamento, optamos pelo 

tratamento da superfície com lixa 600. 
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TABELA5.1 - Potencial de corrosão obtido com diferentes tipos 

de tratamentos superf ic ia is em soluções de NaOH 

2,8 M 

Tipo de Tratamento Potencial de Corrosão (mV) 

Lixa 320 -1312 

Lixa 600 -1314 

Alumina 0,05 y -1316 

Polimento químico: 

imersão de 1 minuto em -1302 

5% HF/45X HN03/50% H20 
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5.1.2.2 - Efeito da temperatura 

0 estudo da influência da temperatu

ra sobre o potencial de corrosão foi realizado em soluções 

desaeradas de NaOH e KOH 2.8H e a relação entre eles i mos

trado na figura 5.2. 

- HOO-i 

> 
e 

I 
UJ 

20 30 40 50 

Ttmp. / ° Ç 

FIGURA 5.2 - Relação entre o potencial de corrosão e a tempe_ 
ratura em soluções desaeradas; (A) NaOH 2,8 M ; 
(B) KOH 2,8M; w = 56 rps. 

Com base nos resultados apresentados, ve_ 

r i f ica-se que o potencial de corrosão torna-se mais negativo 

com o aumento da temperatura. Acred 1 tamo's que isto sej* de

vido a maior solubilidade do filme e/ou a formação de um f1l_ 

me menos aderente.. 

-1200-

-1300-

-1400-
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Este efeito I mais pronunciado em solução de 

KOH. A maior soiubiiidade do niobato de potássio quando com 

parado ao niobato de sódio, como apontado por Kennedy , dei 

ve ser a causa deste comportamento-

5.1.2.3 - Efeito da asração da solução 

Para verificar o efeito da aeração foi 

realizado um estudo comparativo entre soluções aeradas e 

soluções desaeradas. 

A desaeração da solução foi feita com o bor-

bulhamento de nitroginio prê-purificado no interior da 

solução por 45 minutos. Durante as medidas foi mantido 

um fluxo de nitroginio por sobre a solução, para impedir a 

entrada de oxigênio. 

A tabela 5.2 mostra os resultados do poten

cial de corrosão obtidos em meios aerados e desaerados para 

soluções 2,8K de NaOK e KOH. 

TABELA 5.2 - Potencial de corrosão do eletrodo de niobio em 

mV, em melo alcalino aerado e desaerado a 25°C, 

com w * 56 rps 

" \ M e i o 

Solução ^ s , . 

NaOH 2,8 H 

KOH 2,8 M 

Aerado 

-1253 

-1033 

Desaerado 
• 

-1314 

-1243 

file:///Meio
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Em nossos testes verificamos que o poten_ 

c ia i estacionãrio é mais rapidamente atingido em meios aera-

dos. Os valores mais nobres de potencial- de corrosão o b t i 

dos neste meio sugerem que o oxiginio deve contr ibui r na 

formação do f i lme. 

Em estudos realizados por Basiouny et 
37 a i . fo i ver i f icado que os filmes formados em meios aera-

dos tem uma espessura maior que aqueles formados em ausincia 

de oxiginio» o que 5 mais uma indicação da participação do 

Oo dissolvido na formação do f i lme. 

5 .1 .2 .4 - Efeito da composição do e l e t r õ l i t q 

0 e fe i to da composição do e l e t r õ l i t o 

foi estudada em três condições d is t in tas: 

i ) variando-se a concentração do hidróxido (NaOH e 

KOH); 

1) variando-se a concentração do 0H", mantida cons_ 

tante a força iônica da solução; 

111) variando-se a força iônica da solução, manten

do-se constante a concentração de OH*. 

Para manter a força iônica constante em 

soluções de hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, fo 

ram empregados respectivamente sais de n i t r a t o de sódio e 

n i t r a t o de potássio. Esses sais foram escolhidos devido a 
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sua maior solubilidade quando comparado, por exemplo, ao 

perclorato de sódio, permitindo desta forma estender os es

tudos numa faixa maior de concentração do meio alcalino. 

i) Variação da concentração do hidróxido 

A dependincia entre o potencial de cor

rosão e o logarTtmo da concentração de 0H~ para soluções de 

NaOH e KOH i mostrada na figura 5.3. 

-IIOO-

-1200-
> 
E 

Ul 

-1300-

-1400 

lo« [0H- ] 

FIGURA 5.3 - Relação entre o potencial de corrosão e a con
centração de soluções desaeradas. 

(A) NaOH; (B) KOH; a 25°C , w » 56 r p s . 
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Observa-se que o potencial se desloca pa_ 

ra valores mais negativos com o aumento da concentração. A 

maior alcal inidade da solução deve favorecer a dissolução do 

f i lme , levando o pentoxido de niôbio a niobato. 

i i ) Variação da concentração do 0H~, mantendo-

se a força ionica constante 

Esses testes foram realizados variando-

se a concentração do OH" mantida a força ionica constante em 

2,8 M. 

A figura 5.4 mostra a dependência entre 

o potencial de corrosão e a concentração do 0H~ para solu

ções de NaOH e KOH, contendo n i t r a t o s , realizados com o e l e 

trodo estacionãrio e com w - 56 rps. 

Com base na f igura 5 . 4 , ver i f i ca -se que 

o aumento da concentração de OH" desloca o potencial de cor

rosão para valores mais negativos. Nos ensaios realizados 

com w * 56 rps, ver i f ica-se que este e f e i t o é mais pronuncia^ 

do em soluções de NaOH, cuja reta apresenta uma variação de 

-195 mV/M contra -50 mV/N em solução de KOH. Estes resulta, 

dos vem mostrar que as soluções de NaOH são mais agressivas 

que as soluções de KOH, promovendo maior dissolução do f i lme 

com o aumento da concentração de OH*. 

Nos ensaios realizados com o eletrodo 

parado, verificamos que apenas em melo de NaOH obtivemos uma 

reta menos Inclinada cuja tangente foi de -103 mV/M, en

quanto que para solução de KOH praticamente não houve va

riação na Inclinação da reta . Este comportamento Indica que 
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a agitação provoca uma maior dissolução do fi lme em NaOH. 

-eoo 

-1000-

> 
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o 
lü 

1200-

COH-J / moles. 1-1 

FIGURA 5.4 - Relação entre o potencial de corrosão e a con 

centração de OHr(F.I. « 2.8M); (A) NaOH com w • 

56 rps; (B) NaOH com w « 0; (C) KOH ' com w • 

56 rps; (D) KOH com w = 0. 

111) Variação da força 1ôn1cat mantendo con' 

centração do 0H~ constante 

Estes experimentos foram efetuados man

tendo-se constante a concentração do OH" em 0.5M e fazendo 

variar a força lonlca da solução. 

A figura 5.5 mostra a dependência linear 

entre o potencial de corrosão e a força 1ôn1ca em soluções 
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alcal inas dssaeradas a 25 C, efetuados com w * 0 e w = 56rps. 

-800 

-1000-

> 
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U 
-1200 
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FIGURA 5.5 - Relação entre o potencial de corrosão c a força 
iônica da solução. 

(A) NaOH com w * 56 rps ; (B) NaOH com w » 0; 
(C) KOH com w = 56 rps ; (0) KOH com w » 0. 

Através da f igura 5.5 observamos que o 

aumento da força iônica,desloca o potencial de corrosão para 

valores mais posit ivos o que sugere que o aumento da força 

iôn ica , que acarreta una maior concentração dos Tons Na e 

K+, deve favorecer a formação do f i lme . 

Nos ensaios realizados com w - 56 rps,ve 

r l f l c a - s e que este e fe i to é mais pronunciado em soluções de 

NaOH, onde obtivemos uma variação de 127 mV/N contra 40mV/M 

em meio de KOH. 
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Nos ensaios realizados com o eletrodo p£ 

rado em meio de NaOH, notamos uma inclinação menos pronun

ciada (57 mV/M) do que nos ensaios efetuados com w = 56 rps. 

Este fato indica que a aplicação de rota_ 

ção do eletrodo favorece o transporte de Tons Na vencendo 

os efeitos da própria viscosidade. 

Em meio de KOH, onde as variações de vis_ 

cosidade são menores, a influência da agitação não i obser

vada. 

Em suma, os resultados apresentados na 

figura 5.4 e 5.5 nos levam a conclusão que o aumento da con-

centração de OH facilita a dissolução do filme, enquanto 

que o aumento da força iõnica favorece a formação do filme, 

indicando que a formação do filme i fortemente dependente da 

concentração de Na e K+ e do transporte destas espécies à 

superfície do eletrodo. 

Se compararmos as figuras 5.4 e 5.5 com 

5.3, onde os dois parâmetros (F.I. e[0H~] ) são variados simul^ 

taneamente, verificamos que prevalece o efeito da dissolução 

do filme com o aumento da concentração do hidróxido. 

5.1.2.5 - Efeito da velocidade de rotação do 

eletrodo 

Este estudo foi «realizado fazendo-se 

variar a velocidade de rotação do eletrodo entre 0 e 226 rps. 

A dependência entre o potencial de cor

rosão (E-orr) e a velocidade de rotação do eletrodo (w) foi 

examinada em melo de NaOH e KOH, com concentrações variando 
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de 0,5 a 6,1 N. 

Em meio de NaOH, nesta faixa de concen-* 

tração, não se observou variação do E c o r r com w. Em meio 

de KOH, entretanto, para concentrações de KOH < 2,8 M obser 

vou-se que o potencial de corrosão depende da velocidade de 

rotação e esta dependência ê maior para soluções diluTdas 

de KOH, conforme apresentada na figura 5.6. 
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FIGURA 5.6 - Relação entre o potencial de corrosão do nlobio 

em soluções de KOH. 

(A) 0,5 M; (B) 1,3 M; (C) 1.9H; (0) 2,8 M; 

e a velocidade de rotação do eletrodo. 
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Este comportamento parece indicar que o 

aumento da velocidade de rotação do eletrodo favorece a for_ 

inação do filme em circuito aberto em soluções de KOH com con_ 

centrações inferiores a 2,8 M, onde a viscosidade ê menor 

e consequentemente o transporte é mais eficiente. 

5.2 - ESTUDO OA POLARIZAÇÃO AN0OICA 

As curvas de polarização anodica do nio

bio foram obtidas pelo método potenciodinâmico, utilizando 

varreduras lineares e voltametría cíclica. Os voltamogra_ 

mas foram levantados a partir do potencial de corrosão do 

niõbio em soluções de NaOH e KOH. 

0 tratamento superficial consistiu no 

polimento da superfície com lixa 600. 

5.2.1 - Análise qualitativa dos voltamogramas 

5.2.1.1 - Análise do voltamograma linear 

Voltamogramas típicos de polarização 

anodica do niõbio em soluções de KOH e NaOH são Ilustrados 

respectivamente nas figuras 5.7 e 5.8. 

A principal característica destes volta, 

mogramas é a ocorrência do fenômeno de passlvação. Tomemos 

como exemplo a figura 5.7. Inicialmente» na região AB a 

corrente aumenta devido a dissolução ativa do metal, até 

atingir um máximo (ponto B), cuja corrente é denominada cor-
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Ops-

E/V 

FISURA 5.7 - Voltamograma linear do niõbio em meio de KOH 

2.8M, a 25°C, w * 56 rps, v * 10 mV/s. 

E/v 

FIGURA 5.8 - Voltamograma linear do niõbio.em meio de NaOH 

2,8M, a 25°C, w « 56 rps, v * 10 mV/s. 
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rente crítica ou corrente de pico (I__ 4 t). Em seguida a cor 

rente decrescè na região BC, até* atingir um patamar de pas-

sivação, I_... A partir de cerca de +600 mV, os voltamogra-pss 

mas apresentam uma região de transpassivação (região DE), 

correspondendo a reação de oxidação da água que origina a lî  

beração de oxigênio. Verifica-se nesta região DE que a cor_ 

rente aumenta novamente atingindo um máximo, denominado cor

rente de transpassivação, I+ r a n s D» (ponto E ) , para em segui^ 

da a corrente decrescer até alcançar valores próximos ao da 

corrente de passivação. 

Como não I conhecido nenhum oxido com nú 

mero de oxidação mais alto do que aquele formado na região 

de passivação, Nb^Oc, presume-se que esta região de trans

passivação se deva ao desprendimento de oxigênio que pode 

causar fissuras no filme, previamente formado na região pas_ 

sivà, e consequentemente, isto levaria a um aumento da cor

rente. A potenciais mais positivos a corrente volta a de

crescer, indicando que o filme novamente apresenta caracte_ 

rTstlcas passl.vantes (região EF). 

A região de transpassivação, entretanto, 

não foi observada quando o tratamento superficial, além do 

pollmento usual com lixa 600, Incluiu também um pollmento qu£ 

mico, consistindo na imersão por um minuto em solução: 

5% HF / 45í HN03 / 50X h^O. Este comportamento parece ind1_ 

car que este tratamento quTnico aumenta o número dé sTtios 

ativos, favorecendo a nucleação do filme. Desta forma pro

duz uma película mais estável e nais aderente, que não se 

rompe, impedindo o desprendimento de oxigênio. 
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Quando o tratamento quTaico foi u t i l i z a 

do, verificou-se que o patanar de passivaçâo se estendeu ate 

2V, que corresponde ao nâxino potencial anod.ico investigado 

en nossos testes. Os valores de corrente crit ica e corrente 

de passivaçâo, poria não sofreran alteração quando compara-

dos aos voitamogramas obtidos con tratanento apenas con lixa 

600. 

5.2.1.2 - Analise do voltanograna cTclico 

Os voltanogramas cíclicos foran tra

çados a part ir do potencial de corrosão, iníciando-se com a 

varredura no sentido anõdico. 

Voitamogramas cíclicos do niobio en so

lução de NaOH e KOH são mostrados respectivamente nas figu

ras 5.9 e 5.10. Nos voitamogramas apresentados podemos dis_ 

tinguir a região do domínio catodico do niõbio en soluções 

alcalinas. Analisando o trecho catodico, observa-se a par

t i r do potencial de corrosão uma corrente catõdlca devido a 

reação de redução da água, com desprendimento de hidrogênio. 

Estes voitamogramas mostram que o filme 

eletroformado anodicamente em melo alcalino é muito está

ve l , de tal forma que a Inversão de varredura de potencial 

no sentido catodico reduz a corrente praticamente a zero,sem 

que nenhuma redução do filme previamente" formado fosse obser_ 

vada. 

Anal1sando-se a figura 5.9, observa-se 

em melo de NaOH, que 1nvertendo-se a varredura de potencial 
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FI6URA 5.9 - Voltanograna cíclico do nlõbio em meio de NaOH 6,1M, a 25°C, v • 50 mV/s. 09 
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FIGURA 5.10 - Voltamograma cíclico do niobio em meio de KOH 6.1H, a 25 C, v • 50 mV/s 
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no sentido catôdico ocorre o aparecimento de um pequeno p i 

co de corrente anôdica (pico I ' ) . cujo valor de corrente 

vai decrescendo grada t i vãmente com o aumento do número de 

varreduras, de modo que nã 4 - ou 5 - varredura e le desapare_ 

ce por completo, dentro da escala que uti l izamos em nossos 

testes. 

Realizando-se uma segunda varredura an<> 

d ica , representada na f igura 5.9 pela l inha t race jada. ver£ 

ficamos novamente o aparecimento do pico I ' na mesma região 

de potencia l , que vai descrescendo com o número de varredu_ 

ras. 

Em meio de KOH, não se observa a forma

ção do pico anõdico I ' . Nestas regiões coa a inversão 

de varredura no sentido catôdico, observa-se apenas a p re 

sença de um patamar de corrente muito baixa. 

Foi ver i f icado que o pico anõdico I 1 de_ 

cresce conforme se aumenta o potencial anõdico de inversão, 

E™a x , ou quando se aumenta a velocidade de varredura. Entre 

tanto para velocidades de varredura de 100 mV/s ou mai-s ele_ 

vadas este pico I ' não mais aparece. Neste caso, obser

va-se na região a t i v a , apenas um patamar de baixo valor de 

corrente anõdlca. 

Tem sido dada na l i t e r a t u r a d i ferentes 

Interpretações para a formação do pico anõdico I 1 . Bu

lhões e Gomes tem atr ibuído a ocorrírfcia deste p ico , c£ 

mo sendo devido a oxidação de moléculas de Hg formadas du

rante, a reação de desprendimento de hidrogênio. Grant e 

Archer consideraram que este pico de corrente se devia a 

oxidação de moléculas de H2 geradas em c i rcu i to aberto, du-
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rante o período i n i c i a l , antes de se traçarem os voltamogra_ 

• a s , perTodo este correspondente ao tempo que se aguardava 

para se e s t a b i l i z a r o potencial de corrosio. Por outro la_ 

do, D'Alkaine e Buihões tiAaôa observara» a fonaação des

te pico I ' et seus experimentos e atribuíram a uaa d e s t r u i 

ção do f i l a e que vai ocorrendo conforae o potencial vai se 

tornando aais catôdico. 

Nua» tentat iva de entender o pico I ' , 

realizaaos ua pr iae i ro ensaio iniciando os voltaaogr*mas 

de ua potencial .orre*pondentt a uaa região üe considerável 

desprendimento de hidrogênio e ua ou tf o ensHc onde o volta, 

nograaa fo i iniciado a p a r t i r do potencial de corrosão, on

de podeaos considerar que a formação de H» ê menor. Ob se rva_ 

mos, para os dois casos testados, a foraaçao de ua pico 

I 1 de mesmo valor dt corrente. Além disso, como anter ior -

mente comentado o pico I ' auaenta coa a diminuição do Ea 

o que não esta de nenhuaa forma associado com a presença 

de H2 ea solução. 

A proposição f e i t a por 0'Alksíne e fcu-
47 - • 

lhoes nos parece mais a c e i t á v e l , pois como ja discutido 

anteriormente, o pico I ' vai decrescendo com o nú»ero de 

varreduras, onde se presume que neste caso, a estrutura do 

f i lme vai ficando bem maià de f in ida , com a formação de um 

f i lme mais compacto e estável . Além disso, como j á men

cionado, o fato do pico I ' reduzir com o aumenlo do EMax 

• a 

sugere que varrendo-se a t i potenciais anõdicos mais a l i o s , 

obtém-se filmes mais estáveis. 
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5.2.2 - Características do filme anôdico 

Durante a realização de nossos experimen_ 

tos , verificamos que apôs efetuar a curva de polarização an<5 

dica, o potencial do sistema em circuito aberto ia diminuin_ 

do lentamente, e apôs cerca de 5 minutos, atingia novamen

te o potencial de corrosão original. Este comportamento pa

rece indicar que o filme formado anodicamente se dissolve 

dentro da solução. 

Para testar esta hipótese, realizamos 

alguns ensaios, onde inicialmente medimos o potencial de 

corrosão e depois polariiamos anodicamente o eletrodo. Assim -

que o potencial em circuito aberto retornou ao seu valor ini^ 

c i a i , traçamos uma nova curva sobre o mesmo eletrodo. A cur_ 

va obtida mostrou um patamar de corrente praticamente nulo; 

isto indica que na realidade ainda existe um filme sobre 

a superfície do eletrodo. Este fato revela que a polariza

ção anôdica do niôbio modifica sensivelmente a superfície do 

eletrodo, mas não altera o valor do potencial de corrosão, 

confirmando que este potencial de corrosão medido refere-se 

a um potencial do metal recoberto por um filme. 

0 filme formado sobre o niôbio em solu-
19 çoes de NaOH e KOH foi identificado por Tingley e Rogers 

20 e Leavenworth et ai . e foram encontrados filmes de niobato, 

respectivamente com a seguinte composição: Na8NbgO,9.18H20 

e K8Nb6019.l6H20. 

20 Leavenworth et a i . observaram que o 

mesmo filme se formou tanto na região ativa como na região 

passiva, diferindo apenas quanto a sua estrutura. Na região 
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ativa foi identificada a formação de um filme de cristais 

qrandes, enquanto que na região passiva desenvolveu uma es

trutura de cristais menores. 

Para verificar se o filme eletroformado 

anodicamente se dissolvia com o tempo» quando imerso em so

luções alcalinas, realizamos ensaios que consistiam em le 

vantarmos novos voltamogramas. aguardando diferentes tempos 

com o eletrodo imerso em soluções de NaOH 2,8M. Inicialmen

te realizamos uma polarização anodica com a superfície pre

viamente tratada e registramos o valor da corrente crTtica; 

em seguida aguardamos mela hora, com o eletrodo imerso na 

solução; e traçamos novo*voltamograma. Este mesmo procedi

mento foi repetido para tempos de 1 hora e 2 horas. 

Os resultados obtidos nestes ensaios en

contram-se na tabela 5.3. 

TABELA 5.3 - Valores de corrente crTtica em diferentes 

tempos de imersáo em NaOH 2,8M sobre uma 

superfície previamente anodízada. 

Condições *cr1t*u A ) 

com a superfície previamente tratada 962,4 

apÕs mela hora de imersão 107,5 

após uma hora de imersão 185,0 

apôs duas horas de imersão 195,0 

Os resultados encontrados indicam que o 

filme eletroformado em meio alcalino vai sofren.do lenta dis-
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solução em melo de NaOH, quando mantido em circuito aber

to. 

5.2.3 - Influencia das condições experimentais sobre 

o comportamento anõdico do niõbio 

Para analisar o comportamento anõdico do 

niõbio em soluções d.càiiud» foi realizado um estudo com o 

eletrodo rotativo, examinando o efe i to dos seguintes parime_ 

tros: 

a) aeração do meio; 

b) temperatura; 

c) velocidade de rotação do eletrodo; 

d) composição do eletrõlito. 

0 efeito destes parâmetros sobre o com

portamento potenciodinãmico será analisado, basicamente, ava_ 

liando a correlação entre estas variáveis e a densidade de 

corrente crTtica e a densidade de corrente de passjvação.. A 

densidade de corrente crTtica representa o valor de corrente 

referente ao pico de corrente máxima na região ativa e a den_ 

sidade de corrente de passivação corresponde ao valor da cor_ 

rente no patamar de passivação medido no potencial de 300mV. 

As curvas potenciodinimicas foram obti

das com velocidade de varredura de 10 mV/s. 
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5.2.3.1 - Influência da aeração do meio 

Estes experimentos foram realizados 

em soluções aeradas e desaeradas de NaOH e KOH 2.8M, a 25°C. 

A desaeração da solução foi efetuada a-

travês do borbulhamento de nitrogênio no interior da solu

ção por 45 minutos e durante as medidas foi mantida uma 

atmosfera de nitrogênio por sobre a solução. 

A figura 5.11 apresenta os voltamogramas 

obtidos em soluções aeradas e desaeradas de NaOH. Em meio 

de KOH o mesmo tipo de comportamento foi observado. 

Os voltamogramas apresentados mostram 

que em solução aerada o potencial de corrosão e o poten

cial correspondente a corrente crTtica se deslocam no sent^ 

do de potenciais mais positivos. Entretanto os valores de 

corrente crTtica e de passivação não sofrem nenhuma altera_ 

ção. Portanto podemos concluir que a passivação do niõbio 

em meio alcaiino ocorre mesmo na ausência de oxigênio e tam 

bêm que a presença do oxigênio dissolvido não interfere na 

formação do filme anõdico. 

5.2.3.2 - Influência da temperatura 

A influência da temperatura na cur

va potendodinâmica do niõbio foi examinada em soluções des_ 

aeradas de NaOH e KOH 2,8M, variando-se a temperatura en

tre 25 e 50°C. 

A figura 5.12 e 5.13 mostram o efeito da 

temperatura nas curvas anõdicas em NaOH e KOH, respectiva -
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FIGURA 5,11 - Voltamogramas do nlõblo em soluções de 

M • 56 rps, v • 10 mV/s. 

.dOH 2,8M; (A) desaeradas; (B) aeradasi 

\o 



•1290 -1000 -790 -900 

e/mv 

FIGURA 5.12 - Voltamogramasdo niobio em NaOH 2.8M; (A) 25°C; (B) 33°C; (C) 40°Cj (D) 50°C; 
w • 56 rps , v « 10 mV/s. 
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FIGURA 5.13 - Voltamogramas do n iôblo em KOH 2.8M; (A) 25°C; (B) 33°C; (C) 40°Ci (0) 50°C; . 

w • 56 rps , v - 10 mV/s. 
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mente. 

Os voltamogramas apresentados mostram que 

o aumento da temperatura desloca o potencial correspondente 

ao pico de corrente critica para valores mais negativos, 

isto i facilita a dissolução do metal. A temperaturas ele

vadas, em meio de NaOH, observa-se a formação de um segun

do pico de corrente máxima e este pico se torna maior em 

relação ao primeiro pico, conforme se aumenta a tempera

tura. 

Também tem sido verificado que para uma 

dada temperatura, a altura do segundo pico em relação ao 

primeiro pico aumenta conforme se diminue a velocidade de 

varredura. Este comportamento I ilustrado na figura 5.14. 

Estudos potenciostãticos realizados em 

20 
meio de NaOH por Leavenworth et ai. também mostraram a 

existência de dois picos de corrent» critica na região ati

va, sob algumas condições experimentais, particularmente em 

meios de alta viscosidade. Os autores atribuiram a ocorrêjn 

r.ia deste pico a problemas difusionais, que era eliminado 

com a agitação da solução a 58 rps. Através da análise mi-

crogrãflca, os autores observaram.a formação de cristais 

grandes de nlobato nas regiões de corrente máxima, enquanto 

que na região entre os picos se desenvolveu uma estrutura 

mais refinada, formada por cristais menores. 

Para verificar se o aparecimento des

te segundo pico de corrente era devido a dificuldade de di

fusão, originada pela viscosidade do melo, fizemos variar 

a velocidade de rotação do eletrodo entre 0 e 226 rps. A 
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FIGURA 5.14 - Voltamogramas do niõbio em meio de NaOH 2,8M a 10 C, w 56 rps; (A) v« 20 mV/s; 

(B) v « 5 mV/s; (C) v « 1 mV/s. 

to 
00 
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p a r t i r dos vol tarnogramas obtidos, verificamos que não hou

ve variação dos valores de corrente em nenhum dos dois p i 

cos. 

Ao nosso ver , este comportamento parece 

estar associado a aspectos de velocidade de nucleação e ve

locidade de crescimento de c r i s t a i s de niobato. 

Em soluções de KOH, não fo i observado o 

aparecimento do segundo pico de corrente anôdica, como a-

presentado na f igura 5.13. 

As f iguras 5.15 e 5.16 mostram respect i 

vamente a relação entre a densidade de corrente crTtica do 

primeiro pico de corrente e a densidade de corrente de pas-

sivação com a temperatura. 

Analisando a f igura 5.15, observamos que 

a densidade de corrente crTt ica cresce com o aumento da 

temperatura. Este comportamento deve ser devido à maior 

dissolução do metal . Este e f e i t o i mais pronunciado em 

NaOH, o que confirma ser este meio mais agressivo do que o 

de KOH. 

Observa-se na f igura 5 .16 , que o 1 

aumenta com a temperatura. Este resultado sugere que o 

aumento da temperatura origina a formação de um fi lme mais 

solúvel e/ou de menor aderência. 

A variação do i a $ com a temperatura i 

mais acentuada em solução de KOH. Tal comportamento se de

ve ao fato do fi lme de niobato de potássio apresentar maior 
15 

solubil ldade que o de niobato de sódio . 

Uoa vez que a corrente c r i t i c a represen-



100. 

Ttmp./°C 

FIGURA 5.15 - Relação entre a densidade de corrente critica e 

a temperatura; (A) NaOH 2.8M; (B) KOH 2,8M; w = 56 rps. 

Ttmp./°C 

FIGURA 5.16 - Relação entre a densidade de corrente de passiva_ 

ção e a temperatura; (Á) NaOH 2,8M; (B) .KOH 2,8M; w» 56 rp«. 
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ta a velocidade de dissolução do metal i possível , com ajuda 

da equação de Arrhenius» calcular a energia de ativação do 

processo de corrosão, através de um graf ico que correlacione 

log i c H t x V T . 

A primeira dif iculdade que surge i obter 

um valor de corrente c r i t i c a correspondente a um estado es -

tacionãrio. No entanto, observamos que o 1 c r - j * varia l i n e 

armente com a velocidade de varredura de potencia l . Desta 

forma, S possTvel extrapolar o valor de i c r * t P*ra velocida

de de varredura igual a zero, em cada temperatura testada. 

A f igura 5.17 mostra o gráf ico de log 

\ r * t x / T , onde o i c r { t representaria o valor da densida_ 

de de corrente em estado estacionãrio. 

A p a r t i r do gráf ico da f igura 5 .17, de

terminamos a energia de ativação do processo de corrosão 

do niobio em meio de NaOH 2,8M e o valor encontrado fo i de 

10,4 kcal/mol. Os dados de energia de at ivação, existentes 
20 na l i t e r a t u r a , foram obtidos por Leavenworth e t ai que 

encontraram para solução de NaOH 6, IN o valor de 22 kcal /mol , 

enquanto que em NaOH 9,9M o valor fo i de 34,8 kcal/mol. Con_ 

sideramos nosso resultado bem de acordo com os dos autores 

citados. 

Foi observado na região de transpassiva-

ção que o aumento da temperatura acarreta um aumento na 

corrente de transpassivação. Tal comportamento confirma 

que com o aumento da temperatura formam-se filmes menos es t£ 

vels ou protetores, que. provocam maior liberação de oxigê

nio. 
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FIGURA 5.17 - Determinação da energia de ativação do processo 
de corrosão, com auxTllo da equação de 

Arrhenlus, em NaOH 2.8M. 
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5.2.3.3 - Influência da velocidade de rotação 

do eletrodo 

Os experimentos para avaliar a in

fluência da velocidade de rotação foram efetuados em solu

ções desaeradas de NaOH e KOH no intervalo de concentração 

de 0,5 a 6.1M, com velocidade de rotação do eletrodo, w, va

riando de 0 a 226 rps. 

Neste estudo verificamos que a variação 

de w não alterou os valores de corrente crítica obtidos em 

soluções de NaOH (0,5 a 6,1M) e em soluções de KOH -s 2,8M. 

No entanto, para soluções de KOH > 2,8M, 

observou-se que a corrente crítica decresceu conforme se au_ 

mentou w. A figura 5.18 apresenta os voltamogramas obtidos 

em KOH 6,IN com diversas velocidades de rotação do eletrodo. 

Os resultados observados indicam que pa

ra soluções de KOH com concentrações superiores a 2,8N o pr£ 

cesso passa a ser controlado por difusão. 

Acreditamos que o aumento da velocidade 

de rotação diminua a corrente crítica porque favorece o 

transporte das espécies participantes na formação do filme. 

Deste modo o filme se forma mais rapidamente, impedindo a 

dissolução do metal, o que resulta num menor valor de corren, 

te crítica. 
t 

Esse controle por difusão sõ passa a ser 

percebido para soluções de KOH > 2,8M, provavelmente porque 

neste caso o eft 1 to de uma maior viscosidade ja acarreta uma 

maior dificuldade para difusão das espécies eletroativas ã 
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FIGURA 5.18 - V íoltamogramas do nlõblo em melo de KOH 6.1M; (A) w - Oj (B) w - 25 rps; (C) w- 56 rpsj © 
(D) w - 100 rps; (E) w - 157 rps; (F) w - 226 rp$; vv « 10 mV/s. 
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superfície do eletrodo. Isto pode ser confirmado analisando-

se a figura 5.19 que mostra que a dependência entre a densi

dade de corrente critica e a velocidade de rotação se torna 

mais acentuada conforme se aumenta a concentração do KOH 

e, em conseqüência, se aumenta a viscosidide da solução de 

hidróxido. 

A variação da densidade de corrente crTti_ 

ca com w não I observada em soluções de NaOH. Este fato I 

surpreendente, uma vez que as soluções de NaOH sofrem uma va

riação de viscosidade, por aumento de concentração, muito 

maior que as soluções de KOH. Os resultados nos levam à con_ 

clusão de que em meio de NaOH, a etapa de formação do filme 

e muito mais lenta do que em meio de KOH. 

A variação da densidade de corrente de 

passivaçao com a velocidade de rotação do eletrodo em solu

ções de KOH e NaOH I mostrada respectivamente nas figuras 

5.20 e 5.21. 

A figura 5.20 mostra que para soluções de 

KOH, o aumento de w ate 56 rps favorece a formação do filme, 

0 que é evidenciado pelos valores decrescentes da densidade 

de corrente de passivaçao. A partir de 56 rps o valor do 

1 se mantém praticamente constante. Tal comportamento su

gere que a formação do filme é controlado por difusão ate 56 

rps, enquanto que acima deste valor de w o processo deixa de 

ser controlsdc por transporte. 

Em meio de NaOH dentro da precisão de me

didas, con fome figura 5.21, não se verifica nenhum efeito da 

velocidade de rotação do eletrodo sobre os valores de densida_ 

de de corrente de passivaçao. Este resultado Indica novamen. 
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FIGURA 5.19 Relação entre 
(A) KOH 3.5M; 

a densidade de corrente crTtica e a velocidade 
(B) KOH 5.1M; (C) KOH 6.1M; w « 56 rps. 

de rotação do eletrodo o\ 
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FIGURA 5.20 - Relação entre a densidade de corrente de passi-

vação e a velocidade de rotação do eletrodo ea aeio de KOH; 

(A) 1,3M; (B) 2.8M; (C) 3,5M. 

W/rp» 

FIGURA 5.21 - Relação entre a densidade de corrente de pass l -
vação e a velocidade de rotação do eletrodo ea aeio de NaOH; 
(A) 1,3M; (B) 2.8M; (C) 6,1M. 
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te. que neste neio o processo de passivaçao em NaOH não i 

controlado por difusão. 

5.2-3.4 - Influência da coaposição do 

eletrólito 

Para análise da influência da coap£ 

sição do eletrõlito foraa feitos experiaentos em três con

dições diferentes: 

i) variação da concentração do hidróxido (NaOH 

e KOH); 

ii) variação da concentração de 0H", aantendo-se 

constante a força iõnica da solução; 

iíi) variação da força iõnica da solução» aantida 

constante a concentração de OH". 

Vaaos a seguir exaainar cada caso sepa-

radaaente: 

i) Variação da concentração do hidróxido 

Estes experiaentos foraa realizados ea 

soluções desaeradas de NaOH e KOH no intervalo de concentra, 

çio de 0,5 a 6,1M. 

Os voltamograaas representativos da va

riação da concentração em neio de NaOH e KOH são aostra-

dos, respectivaaente. nas figuras 5.22 e*5.23. 

Verifica-se nos voUaaog ramas, que o.au 
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FIGURA 5.22 Voltamogramas do nlõblo em meio de NaOH; (A) 1,3M; (B) 2,8M; (C) 6 , lM; w - 56 rps; 
v • 10 mV/s. 
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FI6ÜRA 5.23 - Voltamogramas do nlõblo em meio de KOH; (A) 1,3M; (B) 2.8M; (C) 4,3 M; w - 56 rps; © 

v « 10 mV/s. 
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men to da concentração resultou num aumento da corrente crTti^ 

ca e deslocou o potencial correspondente ã corrente crítica 

para valores mais negativos. Esse comportamento indica que 

o aumento da concentração do hidróxido, leva a uma maior a-

gressivídade do meio, favorecendo a dissolução do metal. 

A- figura 5.24 e 5.25 mostram respectiva

mente a dependência da densidade de corrente crTtica e da 

densidade de corrente de passivação com a concentração molar 

dos hidróxidos. Através destas figuras, observa-se, que ta£ 

to em meio de NaOH como em KOH existem duas regiões distin

tas, com a transição entre elas ocorrendo em torno de 2,8M. 

Este valor de concentração se aproxima daquele em que hã mo

dificação no comportamento do coeficiente de atividade das 

soluções de hidróxido estudadas, conforme apresentada na fi_ 

gura 2.3. Como destacado anteriormente, em concentrações 

próximas a 2,8M a atração entre os Tons do soluto e do sol

vente tornam-se apreciáveis, acarretando um aumento no coefi_ 

ciente de atividade. Parece-nos que este comportamento afe_ 

ta fortemente as características da solução, de tal forma 

que temos sempre verificado modificações no comportamento a-

nódico em valores de concentração proximo a 2.8M, como ji 

mencionado no efeito da velocidade de rotação em meio de 

KOH (item 5.2.33^ e agora nos resultados obtidos com a varia, 

ção da concentração do hidróxido. 

Observando ainda *a figura 5.24, nota

mos que a dependência do 1cr<* com a concentração do hidrõx1_ 

do é mais pronunciada em soluções de NaOH, Alem disso os va. 

lores de densidade de corrente crTtica em soluções de KOH 

são bem menores, particularmente em soluções mais concen-
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[OH-]/molM. I-» 

FIGURA 5.24 - Relação entre a densidade de corrente crítica 

e a concentração do hidróxido; (A) NaOH; 

(B) KOH. 
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FIGURA 5.25 - Relação entre a densidade de corrente de passi 

vação e a concentração do hidróxido; (A) NaOH; 

(B) KOH; w * 56 rps. 
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tradas, quando comparadas aos valores obtidos em meio de 

NaOH. Com base nestes resultados, podemos concluir que as 

soluções de NaOH são bem mais agressivas ao niobio e origi

nam maior dissolução do metal. 

A figura 5.25 mostra que em meio d« 

NaOH, a densidade de corrente de passivação inicialmente 

diminui com o aumento da concentração e a partir de- 2.8M 

este valor de corrente passa a aumentar com a concentração. 

Este mesmo tipo de comportamento foi também observado em 

velocidades de varreduras menores (v= 5 e 1 mV/s). 

Tem sido apontado na literatura por Lea_ 

20 
venworth et ai. que em soluções diluídas de NaOH 1,3M o 

niõbio requer mais tempo para se passivar quando comparadas 

com soluções mais concentradas. Alim disso o filme formado 

em soluções mais diluídas era formado por cristais grandes 

de niobato, enquanto que as soluções mais concentradas ori

ginavam filmes mais compactos, com uma estrutura mais refi

nada e com melhores características protetoras. 

Com base nestas informações podemos con_ 

cluir que o aumento da concentração favorece a nucleação do 

filme, resultando em filmes mais estiveis e protetores. Is

to pode explicar porque a densidade de corrente de pass1va_ 

ção vai se tornando menor com o aumento da concentração 

em soluções diluídas de NaOH. A partir de 2,8M I provável 

que passe a predominar uma maior so1ub111dade do filme pro

vocada pela maior alcalinidade do melo. 

Em meio de KOH verificamos que a varia

ção da densidade de corrente de passivação para concentra-
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çÕes superiores a 2.8M i mais acentuada que em meio de NaOH, 

provavelmente devido a maior solubilidade dos filmes de nio-

bato de potássio quando comparadas aos de niobato de só-

dio'9. 

Em meio de KOH verificamos que em testes 

realizados com o eletrodo parado (M = 0) ocorria uma eleva

ção na densidade de corrente de passivaçao ate concentração 

igual a 3.5M e a partir deste valor a corrente de passivaçao 

começava a decrescer, como apresentada na figura 5.26. 

Este comportamento parece indicar que pa 

ra concentrações de até 3,5M de KOH, o i n a. aumenta devido 
pas 

a maior solubilidade "do filme» no entanto para concentrações 

superiores a 3,5M a viscosidade do meio se torna bastante 

elevada de forma a dificultar a difusão do produto de corro_ 

são para o interior da solução e assim originando valores 

decrescentes de i„a e* 

pas 

No entanto nos ensaios realizados em 

meio de KOH com w * 56 rps, apresentada na figura 5.25,obser_ 

va-se que o 1 . . cresce com o aumento da concentração de 

KOH, na faixa de 0,5 a 6,1M. Isto se deve ao fato de que 

para w ^ 56 rps, como se vê na figur? 5.20, o transporte dei, 

xa de ser a etapa limltante e o fator que prepondera é a 

maior solubilidade do produto de corrosão com o aumento da 

concentração do KOH. 
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[0H-J/motet. 1-1 

FIGURA 5.26 - Relação entre a densidade de corrente de 

passlvaçao e a concentração de solução de 

KOH, com w « 0. 
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l i ) Variação da concentração do 0H~ mantendo-se 

constante a força iõnica da solução 

Os ensaios fora* realizados fazendo-se 

var iar a concentração do 0H~ de 0,5 a 2,5M e mantendo-se a 

força iõnica da solução constante em 2.8M, em meio desaera-

do. 

Para manter a força iõnica constante em 

soluções de NaOH e KOH foram usadas respectivamente, sais 

de r. t rato de sódio e n i t r a t o de potássio. 

A f igura 5.27 mostra a dependência da 

variação d.e [0H~J com a densidade de corrente c r í t i c a e 

de passivação em soluções de NaOH/NaNO, e KOH/KNO,. 

Nos experimentos não se ver i f icou nenhu_ 

ma influência da concentração do 0H~ nos valores de i . . e 

Ka* e m soluções de KOH/KNO,, enquanto que em meio de 

NaOH/NaNO, o aumento da concentração da h idroxi la causou 

um aumento na corrente anõdica. estes resultados sugerem: 

19) o mecanismo de dissolução do niõbio em meios de 

NaOH e KOH são d i s t i n t o s ; 

29) em meio de NaOH a dissolução do niõbio cresce 

com o aumento da concentração de 0H~, porque 

neste sentido cresce a solubllidade do niobato. 

Em meio de KOH onde a solubllidade do- niobato i 
15 

bem maior , a dissolução do metal Independe da 

[0H"J. 
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•Of (OH- J 

FIGURA 5.27 Efeito da variação de [0H~] na densidade de 

corrente crTtica; (A) NaOH; (B) KOH; e na 

densidade de corrente de passivação; (C) 

NaOH; (D) KOH; EL* 2,8M, w - 56 rps. 
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iii) Variação da força iônica da solução, 

•antendo-se constante a concentração 

do 0H~ 

Estes ensaios fora* efetuados em solu

ções desaeradas, «antendo-se constante a concentração do 

0H~ ea 0.5M e variando-se a força iônica da solução. 

Para verificar se a utilização de sais 

de nitratos, que fora» empregados em nossos ensaios, esta

vam interferindo no comportamento anodico do niobio nestas 

soluções, realizamos um estudo comparativo usando perclora-

to de sódio e nitrato "de sódio. Para tal, mantivemos a for_ 

ça iônica em 0,9N e a concentração de 0H~ em 0.5M. Os re

sultados mostraram o mesmo perfil voltamétrico para os dois 

meios testados. Porta/ito podemos concluir que o emprego de 

nitratos em nossos testes não estavam provocando alterações 

em nossos estudos anõdicos. 

No estudo da influincia da variação da 

força iônica sobre as curvas de polarização anôdica realiza_ 

mos inicialmente ensaios com o eletrodo parado e a seguir 

com o eletrodo girando a 56 rps. Os resultados obtidos nes_ 

tas condições são apresentados nas figuras 5.28 e 5.29 para 

as soluções de NaOH/NaN03 e K0H/KN03 respectivamente. 

Analisando as figuras 5.28 e 5.29 veri

ficamos que o aumento da força iônica', com o eletrodo pa

rado, favorece a formação do filme, o que ê evidenciado pe_ 

los valores decrescentes de corrente. Este comportamento 

revela que a formação do filme £ dependente da concentração 

de Na* e K+. Portanto estes Tons devem participar na forma 
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FIGURA 5.28 Efeito da variação da força iõnica em meio de 
NaOH ( [0H~] * 0,5M) na densidade de corrente 
crTtica; (A) w « 0; (B) w * 56 rps; e na 
densidade de corrente de passivaçao; (C) 
w * 0; (D) w « 56 rps. 
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RI. /mole* l-i 

FIGURA 5.29 - Efeito da variação da força iônica em melo de 

KOH ([0H~] - 0.5M) na densidade de corrente 

critica; (A) w * 0; (B) w * 56 rps; e na den

sidade de corrente de passlvaçao; (C) w * 0; 

(D) w * 56 rps. 
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ção do filae. Este efeito e aais pronunciado ea KOH, o que 

já seria esperado se levamos ea conta os resultados apre -

sentados no itea 5.2.3.3, onde a influência do transporte 

se faz sentir apenas ea aeio de KOH. 

Também jâ havia sido constatado.no itea 

5.1.2.4, que o potencial de corrosão se torna aais nobre 

coa o aumento da fcrça iõnica, o que ê aais uaa indicação 

que os Tons Na e K participam na foraação do filae. 

No entanto nos ensaios realizados coa o 

eletrodo girando a 56 rps, as figuras 5.28 e 5.29 aostraa 

uma independência entre a densidade de corrente e a força 

iõnica da solução. Este resultado vea indicar que a 56 rps 

o processo não í aais controlado por difusão dos ions Na e 

K+. 

5.3 - ESTUDO DA POLARIZAÇÃO CATOOICA 

O comportamento catõdico do nióbio ea 

meio alcalino é caracterizado pela reação de redução da 

água, com conseqüente desprendimento de hidrogênio. 

5.3.1 - Efeito da concentração do hidróxido nas 

curvas de polarização catõdica 

• 

O estudo da influência da concentração 

da base nas curvas catõdlcas do niÕbio foi verificado ea 

soluções desaeradas de NaOH e KOH, coa concentrações varian 

do entre 0,5 e 6.1M, com w « 56 rps e v • 5 aV/s. O trata-

http://constatado.no
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aento superf ic ia l consistiu no poliaento da superf íc ie coa 

l i xa 600. 

As f iguras 5.30 e 5.31 nostras respect i -

vaaente as regiões de Tafei das curvas catodicas obtidas ea 

aeio de NaOH e K0H, ea diversas concentrações. 

Os paraaetros c in í t i cos obtidos nestas 

soluções encontraa-se na tabela 5 .4 . Os valores de i Q foraa 

obtidos por extrapolação das linhas de Tafei a t i o potencial 

de equ i l íb r io do hidrogênio e os valores de * c o r r
 D o r e x t r a 

polação das linhas de Tafei até o potencial de corrosão do 

sisteaa. 

TABELA 5.4 - Valores dos paraaetros b , i e i c o r r obtidos 

ea aeio de NaOH e KOH. 

Solução 
(aV/dec) 'o 2 (A /ca ' ) 

i 
corr-

(A /ca ' ) 

NaOH 

KOH 

- 0,5M 

1,3M 

2,8M 

6.1M 

- 0.5M 

1.3M 

2,8M 

6,1M 

122 

130 

125 

127 

117 

115 

117 

115 

2,8x10 -8 

6,5x10 

9,2x10 

-8 

-8 

2,3x10 
-7 

7,5x10 

9,2x10 

-9 

-9 

1,7x10 -8 

2,2x10 -8 

4,1x10 

1,8x10' 

6,2x10 -6 

2,5x10 -5 

3,0x10 

5,9x10 

3,5x10' 

1,4x10 

-8 

-8 

-6 
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-600 

1e/»V 

FIGURA 5.30 Polarização catadica do niobio em meio de NaOH; 

(A) 0,5M; (B) 1,3M; (C) 2.8M; (D) 6.1M. 

FIGURA 5.31 Polarização catodlca do niobio em meio de KOH; 

(A) 0.5M; (B) 1.3M; (C) 2,8M; .(D) 6.1M. 
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O valor médio do coef ic iente de Tafel 

b , variou entre 115 e 130 mV/dec, apresentando um desvio de 

±9 mV. 

Observa-se que os valores de b indepen

dem da natureza e da concentração da base, no entanto o ajusejn_ 

to da concentração do hidróxido causou uma redução na sobre

tensao de hidrogênio e um aumeato nos valores de i . . 

Comparando-se as f iguras 5.30 e 5 . 3 1 , 

observa-se que em soluções de hidróxido de mesma concentra

ção, a sobretensao do hidrogênio i maior em soluções de 

KOH do que em NaOH. 

A tabela 5.5 apresenta os valores dos pa_ 

rãmetros c in i t i cos encontrados na l i t e r a t u r a , em estudos do 

comportamento catõdico do niõbio realizados em meio a l c a l i -

no. 

TABELA 5.5 - Valores dos parâmetros c in i t icos para o niõbio em 

meio a lca l ino , encontrados na l i t e r a t u r a . 

Solução Estado da b 1 * C orr Referin_ 
superfície ( w V / d e c ) ^ 2 , ^ Z , cia 

a 
b 

c 
b 

a 
b 

b 

KOH 5.5M a 

Especificação do estado de superfície: (a) ataque da superfí
cie com HF por um minuto; (b) polimento com lixa; (c) nao es
pecificado. 

NaOH 1 

NaOH 1 

NaOH 1 

NaOH 4 

NaOH 1 

KOH 1 

KOH 4 

M 

M 
M 
M 

a 7M 
M 

M 

122 

135 

116 

135 

114 

135 

135 

140 

2 ,2x l0" 6 

9,0x10"8 

5,0x l0" 8 

1,0xl0"7 

5,8x l0" 8 

I , 3 x l 0 " 7 

— 

— 

— 

I x lO" 6 

— 

— 

— 

— 

52 

51 

39 

51 

53 

51 

51 
33 
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Observa-se, com base na tabela 5 .5 , que 

os resultados encontrados na l i t e r a t u r a , para uma mesma con

centração de hidróxido chegam a var iar de duas ordens de 

grandeza, de um autor para o outro. 

Acreditamos que a diferença no tratamen

to , superf ic ia l do eletrodo seja um fator responsável por 

essas disc .< \ j incias. 

5.^.2 - Efe i to da condição da super f íc ie do eletrodo 

Na f igura 5.32 I mostrado o comporta

mento catodico do niõbio em duas condições bem d is t in tas de 

superf íc ie . A curva A apresenta a polarização catõdica so

bre um eletrodo de niõbio previamente anodizado, enquanto 

que a curva B corresponde ao processo catodico sobre uma su_ 

perfTcie de niõbio recentemente pol ida. 

Ver i f ica-se que a sobretensão do hidr£ 

gênio i bem maior, cerca de 120 mV, no primeiro caso. 

A tabela 5.6 apresenta os resultados 

por nos encontrados para os valores de b c , i , e * c o r r » 

quando eletrodos de niõbio foram submetidos a diferentes 

condições de superf íc ie . 

Estes resultados vem confirmar que o 

comportamento catodico do niõbio i dependente da condição 

i n i c i a l da superf íc ie . 
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FIGURA 5.32 Polarização catodica do niobio em NaOH 2,8M; 
(A) superfície pri-anodizada; (B) superfície 
recentemente polida. 
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TABELA 5.6 - Valores dos paranetros c inet icos en NaOH 2.8M, 

para diferentes condições da superfTcie do 

eletrodo de niõbio 

Estado da c o corr 

superf ície ? , 

(mV/dec) (A/cnT) (A/cm*) 

polimento com l i xa 125 

pri-anodizado 128 

9 .2x l010" 8 6 .2x l0" 6 

1.3x10 -8 
7,0x10 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 - CONCLUSÕES SOBRE O COMPORTAMENTO DO NIÔBIO EM 

MEIO ALCALINO 

1. O potencial de corrosão do niôbio em 

meio alcalino se desloca para valores mais negativos com o 

aumento da concentração do hidróxido e da temperatura. A 

presença de oxigênio desloca o potencial de corrosão para 

valores mais positivos. 0 tratamento superficial não tem 

influência sobre o potencial de circuito aberto. 

2. 0 comportamento anõdico do niôbio em 

meio alcalino ê caracterizado pela ocorrência de passivaçao 

com a formação de um filme estável, de tal forma que a in

versão da varredura no sentido catõdico reduz a corrente a 

valores muito baixos e nenhuma redução do filme ê obser

vada. 

3. A densidade de corrente crítica nas 

curvas anodicas cresce com o aumento da concentração do 

hidróxido e da temperatura. A aeração da solução não tem 

Influência nos valores de corrente anódica. 

4. 0 aumento da velocidade de rotação 

do eletrodo não tem Influência nos valores de densidade de 
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corrente crítica em soluções de NaOH de 0,5 a 6,1M, mas pa

ra soluções de KOH > 2,8 M ocorre uma diminuição nestes va

lores. Em melo de KOH o aumento da velocidade de rotação 

diminuiu a densidade, de corrente de passlvação para 

in Í 56 rps, enquanto que em NaOH o 1„._ Independe da veloci 

dade de rotação. Estes resultados sugerem que em melo de 

KOH o transporte 5 uma etapa importante nos processos de 

formação e dissolução do filme» enquanto que meio de NaOH 

etapas diferentes do transporte são as responsáveis pela 

lentidão do processo. 

5.* As curvas de polarização anÕdica e 

os valores de potencial de corrosão mostraram que as solu

ções de NaOH são mais agressivas ao niõbio do que as solu

ções de KOH de igua.1 concentração. 

6. 0 aumento da concentração do 0H~ man_ 

tida constante a força iônica da solução, aumenta tanto a 

densidade de corrente crTtica como a densidade de corrente 

de passivação em meio de NaOH, e não exerce influência em 

solução de KOH. Esses resultados sugerem que o mecanismo 

de formação e de dissolução do filme em melo de NaOH e KOH 

sejam distintos. 

7. 0 aumento da fprça Iônica, mantendo 

constante a concentração de 0H", mostrou que com o eletro

do parado, ocorre uma diminuição da corrente anõdica. 0 au

mento da força 1õn1ca também acarreta valoresmais positivos 

de potencial de corrosão. Tais resultados sugerem que o 
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aumento da concentração de Na e K favorece a formação do 

filme. 

8. 0 comportamento catõdico do niobio 

em meio alcalino apresentou um coeficiente de Tafel. bc, en_ 

tre 115 e 130 mV/dec, cujo valor independe da natureza ou 

concentração da base; enquanto que a sobretensão do hidro-

ginio diminuiu com o aumento da concentração do hidróxido. 

9. A sobretensão de hidrogênio, bem co

mo a densidade de corrente de troca, i , do processo 

H^0/H2 depende das características da superfície do eletro

do de niõbio. 

10. A energia de ativação do processo de 

corrosão em soluções de NaOH 1,3 e 2,8 M apresentaram um 

valor médio de 13 kcal/mol obtido através de ensaios de 

perda de massa e 10,4 kcal/mol em soluções de NaOH 2,8 M 

obtido a partir de medidas de polarização anõdica. Em meio 

de KOH, a energia de ativação variou com a concentração, a-

presentando nos ensaios de perda de massa os valores de 

4,5 kcal/mol para KOH 1,3 M e 6,8 kcal/mol para solução 

de KOH 2,8 M. 

11. Os ensaios de perda de massa mostra

ram que a velocidade de corrosão em melo de KOH é muito 

mais dependente da concentração do hidróxido do que em 

melo de NaOH, apresentando maior velocidade de corrosão 

em soluções de KOH 1,3 H áo que em KOH 2,8 M. 
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12. Os estudos anõdicos e catôdicos do 

niõbio em meio alcalino apresentados neste trabalho mostram 

que ha uma faixa muito ampla de potencial entre o desprendi^ 

mento de oxigênio - região de transpasslvaçao que ocorre 

além de +600 mV e o desprendimento de hidrogênio - por vol

ta de -1500 mV. Estes valores, aliados ao fato do niõbio 

ser altamente resistente a corrosão, sugerem que o niõbio 

possa, em meio alcalino, ser utilizado em determinações an£ 

líticas. 

6.2 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comparando os nossos resultados com os 

estudos anteriormente realizados sobre o comportamento ele^ 

troquTmico do niõbio em meio alcalino, achamos que além 

das conclusões apresentadas no item 6.1, algumas conside

rações finais devem ser feitas. 

Estudos com eletrodos sólidos costumam 

apresentar divergências nos resultados experimentais, mui

tas vezes causadas pela simples diferenças no tratamento s£ 

perficial das amost is, mantidas constantes os demais parâ

metros. No caso do niõbio em meio alcalino,verificamos que 

as condições da superfície não são as determinantes no es

tudo anodico, porém em se tratando do processo catõdlco de 
a 

desprendimento de H« é importante que se caracterize bem 

o estado Inicial da superfície. 

£ multo comum, em estudos de corrosão, 

se referir a velocidade de corrosão média,.isto é, a perda 
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de massa por unidade de área e de tempo. As vezes as expe

riências são feitas em intervalos de tempos curtos e ex

trapolados para, por exemplo, perda de massa por dia ou 

perda de espessura por ano. No caso do sistema estudado 

verificamos que há discrepancias na literatura, nos valores 

de velocidade de corrosão. Atribuímos como ja comentado no 

item 4.2.1, ao fato de não se tomar cuidado em padronizar 

o valor de At - o niõbio demora bastante tempo para se apas_ 

sivar, como mostram os nossos resultados de perda de massa. 

Encontramos na literatura estudos sobre 

a influincia da concentração do hidróxido na velocidade de 

corrosão. No entanto estes estudos se referiam a sistemas 

em que a concentração tanto do cãtion como do ãnion muda

vam, isto ê, nenhum cuidado se tomou em se manter a força 

iõnica ou a concentração de 0H~ constante. Os nossos re

sultados mostram que o aumento da [0H~] e da [Na J ou [K ] 

tem muitas vezes efeitos antagônicos e devem ser estudados 

separadamente. 
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CAPITULO 7 

SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

1. Realização de estudos em outros meios 

alcalinos, como por exemplo, em CsOH. Neste caso, pelo fa

to do Ton Cs ser maior ou menos solvatado que os Tons de 

Na e K+, poderia nos dar comportamentos distintos aos 

observados e, desta forma, ajudar na interpretação do compo£ 

tamento do niõbio em meio alcalino. 

2. Estudos para caracterização do produ

to da corrosão, utilizando técnicas mais potentes, que per

mitam propor um mecanismo para o processo de corrosão do 

niobio em meio alcalino. 

3. Realização de ensaios de perda de 

massa em tempos mais longos para se obterem valores de velo

cidade de corrosão referentes ao metal passivado completa

mente e para verificar a ocorrincia de fragilização por hi

drogênio do niõbio em meios alcalinos. 

4. Estender os experimentos de perda de 

massa para um número maior de concentrações de NaOH, para 

verificar se se confirma a independência da velocidade de 

corrosão com a concentração do hidróxido. 
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5. Levando em conta a a l t a estab i l ida 

de do niÓbio em meio a lcal ino e as elevadas sobretensões 

do hidrogênio e do oxigênio sobre este meta l , seria inte 

ressante a exploração de estudos ana l í t icos e cinét icos 

da redução e oxidaçao de diferentes espécies sobre o niÕ-

bio. 
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G L O S S Á R I O 

a - Atividade da solução 

b - Coeficiente de Tafel catódico 
c 

E. - Potencial do eletrodo 

Emax _ potenciai anôdico aãxiao de inversão de varre-

dura de potencial 

E^^«. - Potencial de corrosão corr 

EQ - Potencial de eletrodo padrão 

F.I. - Força iônica da solução 

f - Frequincia de rotação do eletrodo 

- Corrente crítica 

- Corrente de passivação 

- Corrente de transpassivação 

- Densidade de corrente 

- Densidade de corrente de corrosão 

- Densidade de corrente crítica 

- Densidade de corrente de troca 

- Densidade de corrente de passivação 

crit 

pas 

transp 

corr 

crit 

o 

pas 

M - Molaridade da solução 

* - Molalldade da solução 

nc - Sobretensão catõdica 

v - Velocidade de varredura de potencial 

w - Velocidade de rotação do eletrodo 
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Tese de Doutoramento, IQ-USP (1985) . 

6. Leonard F. Yntema e Allan Percy, Rare Metals Handbook, 

ed. C.A. Hampel, Reinhold (1961). 

7. Guy Perrault e Edgar Manke»*, Niobium Internat ional Sym

posium, San Francisco, 1981. Proceedings, ed. Harry 

Stuart , AIME, (1984) , p .3 . 

8. J . Bentley, Corrosium. Vol . I» ed. L.L. Sheir , Newnes-

Butterwafths, London, (1976) , p. 524. 

9. Catálogo Teledyne Nah Chang Albany - "Columbium". 



138. 

10. R. Baboian, Mater. Perform., 1JÍ, 9 (1979) . 

11. J .F . Tatum, Hater. Perform. , 18, 30 (1979). 

12. M.A. Warne, Mater. Perform., 1 ^ , 32 (1979). 

13. F. Fairbrother , The Chemistry of Noibium and Tantalum, 

ed. P.L. Robinson, E lsevier , Amsterdam (1967). 

14. H.V.K. Udupa e V.K. Venkatesan, Encyclopedia of Elec

trochemistry of the Elements, Vol . 2 , ed. A .J . Bard 

e Marcel Dekker, N.Y., (1974) , p. 53. 

15. J.H. Kennedy, J . Inorg. Nucl. Chere. , 20 , 53 (1961). 

16. H.M. Latimer, Oxidation Potent ia ls , P ren t i ce -Ha l l , New 

Jersey, (1952) , p. 258. 

17. M. Pourbaix, Atlas of Electrochemical Equilibria in 

Aqueous Solution, Nace, Houston (1974), p. 246. 

18. D. Lupton, F. Aldinger e K. Schulze, Niobium Interna

tional Symposium, San Francisco, 1981. Proceedings, 

ed. Harry Stuart, AIME,(1984), p. 533. 

19. I.I. Tingley e R.R. Rogers, Corros., 2_1_, 132 (1965). 

20. H.W. Leavenworth, J.P. Carter e D. Schlain, Corros.. 26, 

43 (1970). 

2 1 . M. Stern e C.R. Bishop, Columbium'e Tantalum, ed. F.T. 

Sisco e E. Epremi an, Wiley, N.Y. , (1963) , p. 304. 

22. D.L. Hacleary, Corros., 18 . 67t (1962). 



139. 

23. W.J. Moore, FTsico-QuTmica, Vol . 2 , ed. Edgar Biucher, 

S.Paulo (1976). 

24. Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, Flórida 

64th edition, (1983-84). 

25. Hang Faikenhagen, Electrolytes, Oxford at the Ciaredon 

Press, (1934). 

26. J. Pagetti e J. Talbot, Corros. Trait. Protect., Finit. , 

15., 171 (1967). 

27. B.S. Covino, J.P. Carter, S.O. Cramer, Corros., 36, 

554 (1980). 

28. C.A.Hampel, Corros., J_4, 557 (1958). 

29. C.R. Bishop, Corros., 19, 308t, (1963). 

30. L.O.S. Bulhões e E. Joani, International Congress of 

Metallic Corrosion, Toronto, (1984), V-3, p. 437. 

31. M.G. Fontana, Ind. Eng. Chem., 44_, 71 (1952). 

32. C.R. Bishop e M. Stern, J. Metals, 1_3_, 144 (1961). 

33. K. Sugimoto, G. Belanger e O.L. Piron, J. Electrochem. 

Soc, 125, 535 (1979). 

34. K. Sugimoto, G. Belanger e D.L. P i ron, Corros., 3_6, 

437 (1980). 

35. Y. Umetsu, J.P. Balllon, O.L. Piron e G. Belanger, Can. 

J. Chem,, 59, 1580 (1981). 



140. 

36. C P . Vijayan, P.L. Clarssens e D.L. Piron, Corros., 

32, 170 (1981). 

37. M.S. El-Baiouny e A.M. Bekheet, Br. Corros. J.» 15, 89 

(1980). 

38. M.S. El-Basiouny, A.M. Bekheet e A.6. A l l a h , Corros. ,40 , 

116 (1984). 

39. D.L. Piron e K. Nobe, Corros. , 25, 67 (1969) . 

40. G.C. P a l i t e K. Elayaperumal, Corros. S e i . , 18, 169 

(1978). 

4 1 . L.P.S. Bulhões e E.C.P. de Souza, An. V Symp. Bras i l . 

Eletroq. Eletroan. (1986),p. 576. 

42. B. I . Bairachny, F.K. Andryushchenko e T.P. Yaroshok, 

Elektrokhimiya, 19 , 1114 (1983). 

43. E.Gileadi e S. Srinivasan, Electrochim. Acta, 2_, 321 

(1966). 

44. P.H.G. Draper e J. Harvey, Acta Met., }±, 873 (1963). 

45. N.C. Grant e M.D. Archer, J. Electrochem. Soe., 131, 

997 (1984). 

46. N.C. Grant e M.D. Archer, J. Electrochem. Soe, 131, 

1004 (1934). 

47. L.O.S. Bulhões e C.V. D'Alkaine, Proceedings of the 

8th Internat ional Congress on Met ta l i c Corrosion, 

(1981) , p. 225. 



141. 

48. A.L. Rotinyan e N.M. Kozhevnikova, Russ. J . Phys. Chem., 

37,, 979 ( 1 9 6 3 ) . 

49. A.K. V i j h e A. Bilanger, Z. Phys. Chem., 83_, 173 

(1973). 

50. 0. Beeck, Advances in catalysis. Vol. 2, Academic 

Press, N.Y. (1950), p. 151. 

5 1 . V .2 . Lokshtanov e A.L. Rotinyan, Elektrokhimiya, 5_, 

873 (1969). 

52» D.L. Piron e C.P. V i jayan, C R . Ser. C , 281 , 75 , (1975) . 

53. C.P. Vijayan e D.L'. P iron, Can. J . Chem., 5_5_,375 (1977) . 

54. H.C. Chagas, Cienc. C u l t . , 29 , 605 (1977) . 

55. H.C. Chagas, "Estudos Vol tametricôs de Deposição de Me

ta is em Subtensão e de Eletrosorção Usando os Méto

dos de Disco Rotativo e de Anel Disco Rotativo", Te

se de Livre Docência, IQ-ÜSP (1979). 

56. L.O.S. Bulhões e M.A. Biason Gomes, IV Simp. Bras. 

Eletroquim. E le t roan . , (1984) , p. 567. 


