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RESUMO 

 

Este trabalho foi dividido em dois capítulos, o primeiro refere-se a um levantamento 

bibliográfico onde são abordadas as principais questões relevantes sobre a corrosão do aço 

carbono, elucidando os principais aspectos do processo de corrosão bem como os tipos de 

corrosão e mecanismo de proteção. O capítulo dois trata-se de uma pesquisa de ordem 

experimental onde foram investigados os mecanismos de proteção de blendas poliméricas, 

envolvendo dois mecanismos de proteção, proteção eletroquímica efetuada pelo polímero 

condutor empregado e proteção por barreira efetuada por polímeros convencional no qual 

resultou em um revestimento com excelentes propriedades de inibição.  

Palavras-Chaves: Corrosão, Proteção, Polímeros, Blendas Poliméricas. 
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ABSTRACT 

 

This work was divided into two chapters, the first one refers to a bibliographical reseach 

where the main relevant questions about the corrosion of carbon steel are discussed, 

elucidating the main aspects of the corrosion process and the types of corrosion and 

mechanism protection. The chapter two deal with a experimental order search where the 

polymer blends protection mechanisms were investigated, involving two protection 

mechanisms, electrochemical protection made by a conductive polymer employeed and 

protection barrier made by conventional polymers in which resulted in a coating with 

excellent inhibiting properties. 

Key Words: corrosion, protection, Polymers, Polymeric Blends. 
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1. INTRODUÇÃO 

Problemas relacionados a processos de corrosão têm se tornado mundialmente 

conhecido, e os prejuízos decorrentes da corrosão vão desde a redução da eficiência de peças 

metálicas gerando custos de manutenção até problemas relacionados com o meio ambiente, 

pois envolve consumo exacerbado de energia, poluição, e a extração de minérios não 

renováveis (Ahmad &, MacDiarmid, 1996).  

A Estratégia mais comum para controlar a corrosão envolve a aplicação de 

revestimentos orgânicos ou inorgânicos sobre a superfície do metal, e consiste no uso de um 

―primer”, o qual é aplicado sobre a superfície metálica seguido de uma cobertura de tinta (top 

coat), a qual produz uma barreira que retarda o processo de deterioração dos metais. Estes 

revestimentos agem reduzindo a taxa de corrosão por dificultar ou impedir o acesso de 

agentes oxidantes e propagadores do processo de corrosão (Kilmartin, Trie, & Wright, 2002).  

Os componentes ativos do revestimento ―primer” são variados, no entanto em sua 

maioria incluem metais pesados e sua acumulação pode provocar sérios danos à saúde e a 

sobrevivência, sobretudo dos mamíferos, podendo provocar câncer e/ou outras doenças 

graves. Quando lançadas como resíduos industriais, em fontes aquíferas (rios, riachos, 

mananciais, mares etc.), e/ou em solos e/ou no ar, esses elementos podem ser absorvidos 

pelos vegetais e a animais, provocando intoxicações extremamente nocivas que se estendem 

ao longo da cadeia alimentar (Niu, et al. 2009). 

Por estas razões pode-se perceber a importância e a necessidade da ciência no 

desenvolvimento de novas tecnologias de medidas protetivas contra fenômenos de corrosão 

(Ahmad &, MacDiarmid, 1996), no sentido de alterar formulações de revestimentos de forma 

a substituir metais pesados principalmente chumbo e cromo, e empregar Polímeros 

Intrinsecamente Condutores (PICs) como revestimentos de proteção para metais de maneira 

geral (Xing, et al. 2014). Os PICs equilibra o potencial do metal em sua região passiva, devida 
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à formação de uma camada óxido protetora, a qual retarda a deterioração por dissolução 

metálica. Há certos casos, em que a ação do ânion dopante da PANI, pode formar sais 

insolúveis com os íons do substrato metálico que sofreram corrosão. Essas camadas tanto 

podem ser formadas na interface polímero/metal como em regiões do metal expostas a um 

meio corrosivo (Seegmiller, et al. 2005). 

No entanto a maioria dos polímeros condutores são normalmente obtidos em 

forma de pó com propriedades mecânicas inadequadas. Então as propriedades elétricas de 

PICs e propriedades mecânicas de polímeros convencionais devem ser combinadas para obter 

um material com maior potencial de aplicações tecnológicas (Afazal, et al. 2010). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar um 

revestimento hibrida resistente e eficaz na forma de barreira, para serem utilizados como 

revestimentos de metais e ligas metálicas como medidas protetivas contra a corrosão. 
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SILVA, WANDERSON. Aspectos Fundamentais dos Mecanismos de Corrosão e 

Proteção: Uma Revisão, 2015. Orientador: José Ribeiro dos Santos Júnior. Co-Orientador: 

José Milton Elias de Matos. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais) – Programa de 

Pós-graduação em Ciência dos Materiais, Universidade Federal do Piauí, Teresina. 

 

RESUMO 

Para controlar os fenômenos de corrosão em suas diversas nuances, torna-se necessário um 

entendimento de seus aspectos fundamentais e suas principais maneiras de inibição. Deste 

modo este artigo propõe-se a mostrar uma visão geral dos fenômenos químicos que envolvem 

a corrosão e as principais técnicas de proteção 

Palavras-Chaves: Corrosão, tipos de corrosão, mecanismo de proteção. 
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SILVA, WANDERSON. Fundamental Aspects of the Mechanisms of Corrosion and 

Protection: A Review, 2015. Advisor: José Ribeiro dos Santos Júnior. Coadvisor: José 

Milton Elias de Matos. Dissertation ( Master’s Degree in Material Science). Post-graduation 

Program in Material Science. Federal University From Piauí, Teresina. 

ABSTRACT 

For control the corrosion phenomenon in its various nuances, becomes necessary the 

understanding of their fundamental aspects and main ways of inhibition. Thus this paper 

proposes show an overview of the chemical phenomena involving corrosion and the main 

protection techniques. 

Key-words: Corrosion, Type of corrosion, protection mechanism 
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1. INTRODUÇÃO 

Corrosão (do Latin corrodere, corroer em pedaços) de metais é um processo 

químico espontâneo (oxidativo), responsável pela deterioração destes materiais quando 

expostos a uma atmosfera ou ambiente favorável ao mecanismo que propicie ao ataque 

destrutivo, com redução da eficiência de peças metálicas. No qual na maioria das vezes são 

seguidas por reações eletroquímicas complexas, em que a dissolução anódica (oxidação) do 

metal e a redução catódica de um agente oxidante ocorrem em reações associadas e 

simultâneas (Riaz, & Nwaoha,  2014; Niu et al. 2009). 

A relevância da corrosão para sociedade reside no uso generalizado de metais, o 

qual são expostos a uma gama de ambientes agressivos. Embora a incidência de fenômenos de 

dissolução metálica por intermédio de processos de corrosão inclua ataques sobre carros, 

artigos domésticos, construções e seus serviços (tais como tubulações metálicas e centrais de 

aquecimento), embarcações, plataformas de petróleo e fábricas de produtos químicos, a 

corrosão é um processo que ocorre de maneira incidente e que geralmente é dificultada pelo o 

seu reconhecimento até que a deterioração esteja bem avançada; ela pode ter os seguintes 

resultados inter-relacionados: danos aos conjuntos estruturais de plantas de processo e outros 

equipamentos, consequente estagnação de processos produtivos para reparação ou reposição 

de peças metálicas desgastadas, risco de ferimentos ao pessoal envolvido, por ameaça de 

rompimento e fraturas de peças metálicas de grande porte e pesadas, contaminação de 

processos produtivos, perda da eficiência de operação e contaminações ambientais entre 

outros fatores (Pletcher, & Walsh, 1990)   

Quaisquer destes resultados, trabalhos de reparação podem se tornar oneroso em 

termos financeiros, com gastos com mão de obra e materiais para reposição. Por estas razões 

percebe-se a importância e a necessidade da ciência no desenvolvimento de novas medidas 

eficientes contra fenômenos de corrosão (Pletcher, & Walsh, 1990). 
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A importância da proteção contra a corrosão aumentou consideravelmente nos 

últimos anos por uma série de razões: (1) por causa dos esforços para reduzir o teor de metais 

(por exemplo, usando estruturas de suporte metálicas mais finas); (2) com o uso de novos 

tipos de equipamentos e processos que envolvam equipamentos caros, operando sob 

condições extremas, tais como reatores nucleares e motores a jato e foguetes; e (3) em ligação 

com o desenvolvimento de produtos com filmes de metal extremamente finos, tais como 

placas de circuitos impressos e circuitos integrados (Bogotsky, 2006). 

 

2.  FUNDAMENTOS DE CORROSÃO 

A corrosão de um metal em contato com uma solução pode ser representada por 

uma meia reação, genérica:  

M    M
n+

 (aq) + ne
-   

(1) 

Em meio ácido:  

O2+ 4H
+ 

(aq) + 4e 
-
        2H2O  ou  2H

+
 + 2e

-
        H2   (2) 

 Em meio Alcalino: 

O2+ 2H2O + 4e
-
         4OH

- 
    ou     2H2O + 2e

- 
       H2 + 2OH

-  
(3) 

Os íons do metal reagem imediatamente com OH para formar óxidos/hidróxidos 

insolúveis que cobrem a superfície do metal, ou o íon metálico pode ser lançados para o meio 

da solução.  As reações que ocorrem dependem do pH, e deve-se notar que a meia reação de 

redução altera o pH das fronteiras da superfície do metal. Dentre os fatores que afetam a taxa 

de corrosão pode-se citar o pH, a pressão parcial de oxigênio, e condutividade da solução; há 

também outros fatores menos gerais. As meias reações devem ocorrer em diferentes sítios 

sobre a interface metálica para formar um circuito elétrico, e por esta razão a importância da 
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condutividade da solução.  Em casos particulares outras reações catódicas podem ocorrer 

devido a, por exemplo, redução de espécies já presentes em solução como Fe
3+

 reduzidas para 

Fe
2+

, e como em algumas, reações química  aspectos termodinâmicos e cinéticos podem ser 

considerados (Brett, & Brett,1993). 

 

3. ASPECTOS TERMODINÂMICOS E CINÉTICOS DA CORROSÃO 

 

3.1 Aspectos Termodinâmicos da Corrosão 

As reações de corrosão de um metal que se mostram termodinamicamente 

possível dependem da mudança de energia da reação global. Como por exemplo, para a 

reação:  

M + 2
1 z H2O  MOz/2 + 2

1 zH2  ou   M + zH2O M(OH)z + 2
1 zH2 (4), 

no  qual pode ser calculada pela seguinte relação termodinâmica:   

 
o

OH

o

MH

o

H

o

MO zggpRTgzgg
z 222

)ln( 
                                                  

(5)
 

O termo sobrescrito ―
o‖

 indica que a substância está em seu estado padrão puro, na 

temperatura da reação e em uma pressão de 1 atm. O gás hidrogênio pode apresentar uma 

pressão um pouco diferente de 1 atm, o que remete para o segundo termo em parêntese, na 

equação  (5), podendo ser descrita como: ogg  + RTln
z

H2
p

(6), em que  og está 

relacionada à mudança da energia livre do estado padrão da reação. E que mostra somente 

uma dependência em relação a temperatura aplicada no sistema, ou seja, reações retomam sua 
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continuidade se 
og é negativo.  Como por exemplo, se M = Fe e Z= 2, na equação (4), g

o
 = 

-7.7 kJ/mol à 25 
o
C, formando a constante de equilíbrio da reação calculada como:  

K = 
2Hp = exp(-g

o
/RT) = exp[-(-7700)/8.314x298] = 460 atm (7) 

 

Significando desta forma que a pressão do hidrogênio deve ser maior que 460 atm para 

prevenir que ocorra toda a oxidação do Fe, tornando-se FeO em meio aquoso. Por outro lado, 

se M = Pb, g
o
 = 20 kJ/mol e o chumbo estivesse em contato com água não seria possivel sua 

oxidação para PbO a menos que a pressão de H2 ocorresse em uma pressão inferior à 3x10
-8

 

atm  (Marcus. 2011; Revie. 2011). 

 

3.2 Diagrama de Pourbaix 

 

Informações mais detalhadas sobre a termodinâmica de um determinado metal em 

água está contido no diagrama de Pourbaix, denominado depois que um químico russo, 

desenvolveu em sua tese de Doutorado uma representação gráfica do papel do pH e do 

potencial elétrico de vários metais em estudo em contato com um eletrólito. A atividade 

iônica na solução afeta a posição das fronteiras entre a região de imunidade em que o metal 

não sofre ataque, a zona de corrosão e a zona de passivação (Akid. 2004 ; Revie. 2011).   

Geralmente os valores da atividade iônica de 10
-6

 são empregados para a definição 

de fronteira; acima deste valor presume-se que o processo de corrosão ocorra (Akid. 2004 ; 

Revie. 2001) 

O diagrama de Pourbaix para o ferro, nessas condições padrões, é mostrado 

esquematicamente na Figura 1a. As linhas pontilhadas do digrama correspondem a: 
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     O2 + 4H
+ 

+ 4e
-
         2H2O   E° = (1,23 – 0,059 pH) V                     (8) 

 

     2H
+
 + 2e

-
         H2  E° =  ( - 0,059 pH) V                                          (9) 

Figura 1. Diagrama de Pourbaix simplificado para o ferro em água pura – atividade iônica 

10
6
. (a) Diagrama em termos de muitas espécies estáveis; (b) Diagrama em termos do tipo de 

reação que pode ocorrer (Brett &, Brett, 1993).. 

 

Para que um determinado processo de corrosão seja possível a linha de evolução 

de hidrogênio ou a linha de redução de oxigênio deve encontrar-se acima, em um potencial 

mais positivo em relação à fronteira para a meia reação de oxidação. Isto corresponde a uma 

mudança de energia livre negativa total. Contudo a passivação ocorre geralmente, inibindo 

ainda mais o processo de corrosão, como verificado na figura 1a, um exemplo onde seria a 

zona de formação de Fe2O3  (Brett & Brett.1993). 

A Figura 1b é a representação esquemática do tipo de evento reacional: é 

mostrada, em função do pH, a zona onde a corrosão por dissolução metálica ocorre, é 

mostrado também a região onde a corrosão inicial forma sais insolúveis sobre a superfície do 

metal que impede novas reações venham ocorrer ( zona de passivação), zona onde o metal é 
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estável ( zona de imunidade)( Pourbaix.1973;  Pletcher & Walsh. 1990; Brett & Brett.1993; 

Lazzari  & Pedeferri. 2006). 

É notório que a Figura 1 corresponde a uma situação não real, no sentido que a 

atividade iônica em água comum é 10
-6

. 

Poderá haver íons estranhos presentes e o pH local na superfície ou em partes da 

superfície pode diferir do bulk da solução. Uma situação real é a corrosão do ferro na água do 

mar ([Cl
-
] = 0,7 M; pHaprox. = 7,5) no qual é mostrado na Figura 2, a zona onde o pitting de 

corrosão, causado por Cl
-
 ocorre ; esta envolve a ruptura de um filme de hidróxido passivo 

(Pourbaix.1973;  Pletcher & Walsh. 1990; Brett & Brett.1993). 

 

Figura 2: Diagrama de Pourbaix para água do mar, mostrando as zonas e o tipo de reações que 

ocorrem (Brett & Brett.1993). 

 

3.3 Aspectos Cinético da Corrosão 

A construção de diagramas termodinâmicos (Pourbaix) fornece informações 

valiosas se uma determinada reação é possível de acontecer ou não. Contudo esses diagramas 
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não fornecem nenhuma informação sobre a proporção no qual uma determinada reação pode 

ocorrer a esse respeito é, portanto necessário considerar aspectos cinéticos de corrosão ( 

Pourbaix.1973). 

Como reportado na literatura (Brett &, Brett,1993), uma célula de corrosão 

consiste em duas reações de meia célula, no caso de aço imerso em solução ácida, que ocorre 

sobre o mesmo eletrodo. As duas reações de meias células são: 

Fe(s)          Fe
2+

(aq) + 2e
-
 (anódica) 

 

e                                       2H
+

(aq)  + 2e
-
        H2(g)  (Catódica)            

 

                                         Fe(s) + 2H
+

(aq)        Fe
2+

(aq) + H2(g)  (Reação global) 

  

Felizmente, a cinética faz com que a corrosão aconteça de forma mais dificil e 

lenta, deste modo ele é bem menos prejudicial do que termadinamicamente predito. Estudos 

de corrosão podem ser avaliados por voltametria e parametros cinéticos que podem ser 

calculados a partir de plots de Tafel e por dados de impedância eletroquímica. 

Uma importante medida é o potencial de corrosão, Ecorr. Isto é,  o potencial de 

circuito aberto, cujo o valor pode mudar com o tempo. Em que, Ecorr, é uma mistura de 

potenciais, uma vez que as reações catódicas e anódicas são diferentes. A corrente parcial 

anódica ou catódica que flui neste potencial é chamado de corrente de corrosão, Icorr, e é 

diretamente relacionado com a cosntante de proporção da reação do eletrodo (Brett &, Brett, 

1993). 
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3.4 Teoria de Potencial Misto e Diagrama de Evans 

A teoria do potencial misto foi desenvolvida para abordar o problema em que 

muitas reações procedem simultaneamente na interface metal/solução. O potencial de 

corrosão do ferro, por exemplo, imerso em solução ácida, é uma mistura de potencial e 

encontra-se entre o potencial de equilíbrio das duas reações envolvidas (por exemplo, 

dissolução anódica e evolução de hidrogênio) (Akid. 2004: Revie &, Uhlig, 2008). 

O diagrama de Evans é um diagrama cinético representando o potencial do 

eletrodo em volts versus corrente de corrosão em amperes por unidade de área. A Figura 3 

representa um diagrama de Evans para o ferro imerso em solução ácida.  Teoricamente, 

quatro reações são possíveis para este sistema, isto é, a dissolução do ferro para formar íons 

ferrosos (Fe
2+

), o processo reverso também se aplica, no qual, íons ferrosos adquirem elétrons 

para formar ferro, íons de hidrogênio em solução produzindo hidrogênio gasoso ou o reverso 

para este processo (Akid. 2004).   

Uma extrapolação das porções das duas linhas sólidas dá origem a uma 

intersecção no potencial de corrosão, (Ecorr), e densidade de corrosão ( icorr) para um dado 

sistema. O diagrama de Evans fornece informações cinética, que é dada a partir da proporção 

de uma reação de corrossão, em função do potencial aplicado (Akid. 2004). 
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Figura 3: Diagrama de Evans do ferro em solução ácida (Akid. 2004) 

 

 

O potencial de corrosão Ecorr  é em efeito a linha ( no diagrama de Pourbaix) que 

diferencia as regiões de corrosão e iminudade. Isto é, se o potencial é mantido abaixo Ecorr  

como evidenciados na Figura 1, a proporção de dissolução de ferro  decresce e a reação de 

geração de hidrogênio predomina. Em outras palavras se o  potencial é mantido acima do 

Ecorr, a reação de dissolução domina e a proporção da taxa de corrosão sofre um acrescimo. 

Mantendo o potencial abaixo que o Ecorr  é adotado ocorre em pratica um efeito conhecido 

como proteção catódica (Akid. 2004). 

 

4.  FATORES QUE AFETAM A TAXA DE CORROSÃO  

A corrosão metálica procede via reações anódicas e catódicas. Deste modo alguns 

processos que limitam ou interferem com um ou em ambas destas reações poderá influenciar 

na faixa de corrosão de forma geral. A proporção de corrosão que peças ferrosas e de aço 

pode variar conforme sua presença em diferentes fatores como efeito da temperatura, efeito da 
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concentração, efeito da velocidade, influência do oxigênio, influencia do pH e fatores 

metalúrgicos. 

 

4.1  Efeito da Temperatura 

A taxa de corrosão de metais aumenta com a temperatura. A eficiência de muitos 

inibidores diminui com o aumento da temperatura devido à diminuição da área de cobertura 

de inibidores sobre a superfície de metais (Riaz, Nwaoha &, Ashraf, 2014) sugerem contudo 

que a taxa de corrosão é melhor expressa como uma soma de duas proporções: K1 (1 – θ) + 

K2θ, onde θ é a fração de uma superfície metálica coberta por inibidores, K1 é a constante de 

proporção para reações de corrosão que não sofrem inibição, enquanto K2 refere-se a 

constante de proporção para sistemas que sofrem inibição. 

O decréscimo da eficiência de inibidores a temperaturas elevadas é ocasionado 

pela dessorção de inibidores e ocorre também pela diminuição da quantidade de oxigênio, 

pois na sua ausência oxigênio alguns inibidores não oxidantes, como o benzoato de sódio não 

tem efeito de proteção (Riaz, Nwaoha &, Ashraf, 2014). 

Os plots de Arrhenius (log da taxa de corrosão versus 1/T) são geralmente lineares 

na presença de inibidores quanto em sistemas não inibidos. Contudo, Putilova & Barannik 

mostram que há três tipos de relações: 

1) Inibidores no qual retardam a corrosão a baixas temperaturas torna-se menos eficientes do 

que em altas temperaturas. A energia de ativação torna-se maior na presença de inibidores, 

por exemplo, 17,2 Kcal/mol na presença de tiourea em aço em meio ácido, comparado com 

11,6 Kcal/mol na ausência de tiourea. 
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2) Na presença da maioria de inibidores o efeito de inibição é retida em temperaturas elevadas 

e a energia de ativação permanece a mesma quanto em sistemas não inibidos, como exemplo, 

a energia de ativação é 15,8 Kcal/mol para o sistema de aço/HCl na ausência de algum 

inibidor e também na presença de hexamina. 

3) O terceiro grupo de inibidores é caracterizado pelo valor do coeficiente de temperatura, no 

qual é menor, do que o processo corrosivo na sua ausência. Estes inibidores são de valores 

práticos onde o retardo de corrosão à temperaturas elevadas é desejado. A energia de ativação 

é diminuída na presença deste tipo de inibidor, por exemplo, a energia de ativação da corrosão 

de aço em HCl é 21 Kcal/mol enquanto na presença de narcotina a energia de ativação cai 

para 12 Kcal/mol. Este inibidor paradoxalmente reduz tanto a velocidade da reação quanto 

valor de energia de ativação.  Eles são fortemente adsorvidos na superfície do metal e, em 

alguns casos são adsorvidos quimicamente. De acordo com Poliwoda et al. 2005, a queda da 

energia de ativação é devido ao aumento da área de superfície do metal coberto por moléculas 

de inibidores conforme a temperatura sobe. 

Marcus.2011, sugere que na presença de inibidores o processo de corrosão muda 

para ativação controlada ( na ausência de inibidores) para difusão controlada, pois na presença 

do inibidor na reação entre o metal e o meio ambiente pode somente realizar-se através de 

poros de um filme protetivo. 

 

4.2  Efeito da Concentração 

As curvas relacionando a dependência da taxa de corrosão de aço para a 

concentração de inibidores orgânicos tem a forma de isotermas de adsorção para muitos 

inibidores, sugerindo um mecanismo de adsorção. Isto é observado no caso do anidrido 
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butílico ou gelatina em, HCl,  para aço e gelatina ou polímero butilimanina em H2SO4.  Isto, 

contudo é evidente somente em baixas concentrações de inibidores. Em alguns casos uma 

mínima taxa de corrosão é evidenciada em uma concentração de inibidores considerada 

adequada e até mesmo a aceleração do processo corrosivo ocorre em altas concentrações 

(Lamb &, Eliassen, 1954). 

De forma semelhante, o efeito de proteção de aldeído alifático ( butiraldeído e 

formaldeído) sobre aço, em HCl, decresce em uma concentração de 50 mmol/L  do aldeído. 

No qual é atribuído à ação despolarizantes da evolução de hidrogênio do aldeído, no qual são 

reduzidos para álcoois (Lamb &, Eliassen, 1954). 

 

4.3  Efeito da velocidade 

O desempenho de inibidores é geralmente afetado por uma forte agitação, e uma 

relação linear tem sido observada entre velocidade de fluídos e a taxa de corrosão de aço 

carbono em HCl, na presença de inibidores comerciais. 

Wessling. 1999 mostra que uma maior agitação conduz em princípio para um 

decréscimo, seguida por uma aceleração rápida de corrosão, chegando a um mínimo 

observado em 0,2-2 mm/s para corrosão do aço em 0,0023 – 5 mol/L  de H2SO4.  

Shylesha, Venkatesha & Praveen 2011 descobriram que a corrosão aumenta quase 

que linearmente com o fluxo de ácido sulfúrico em um teste experimental e derivou a seguinte 

equação: P = 0,0026Re
0,8

, onde p é a taxa de corrosão em g/m
2
/h e Re é o número de 

Reinolds. Putilova & Barannick. 1960 evidenciaram que o ataque sobre aço aumenta com o 

fluxo de ácido que, no entanto era independente da concentração do ácido (0,1 – 6 mol/L 

H2SO4). Os resultados obtidos com aço sob fluxo de HC1 provou que hexamina manteve o 

seu efeito de proteção em 0,12 e 0,8 m/s, mas, no entanto a trietanolamina, enquanto inibe o 

ataque de ácidos estacionárias até uma concentração 5 mol/L HC1 e em fluxos de  ácidos 0,1, 
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1, e acima de 5 mol/L HC1, torna-se um acelerador de corrosão em 2-4 mol/L de ácido a uma 

velocidade de 0,8 m/s  

 

4.4  Influência do oxigênio 

Em água saturada de ar, a faixa de concentração inicial à temperatura ambiente 

atinge um máximo e esta faixa diminui em alguns períodos do dia com a formação de um 

filme de óxidos sobre as peças metálicas atuando com uma espécie de barreira para difusão de 

oxigênio. A taxa de corrosão do ferro torna-se proporcional à concentração de oxigênio. Na 

ausência de oxigênio, a taxa de corrosão à temperatura ambiente é negligenciável tanto para 

ferro quanto em aço (Lamb &, Eliassen, 1954) 

 

4.5  Influência do pH 

No intervalo de pH 4 à 10, a taxa de corrosão é relativamente independente do pH 

da solução. Nesta faixa de pH, a taxa de corrosão em grande parte é governada pela proporção 

no qual o oxigênio reage com hidrogênio atômico absorvido, despolarizando deste modo a 

superfície e permitindo que a reação de redução continue. Para valores de pH abaixo de 4, 

óxido de ferro (FeO) é solúvel. Por tanto, o oxido é dissolvido à medida que é formado, em 

vez de se depositar sobre superfície para formar um filme (Yadla et al. 2012). 

Na ausência de um filme de óxido protetivo a superfície do metal que está em 

contato direto com uma solução ácida, e a reação de corrosão procede em uma maior 

proporção do que é verificado em maiores valores de pH. Indicando que a taxa de corrosão já 

não depende da despolarização realizada pelo oxigênio, mas sim pela combinação de dois 

fatores ( evolução e despolarização de hidrogênio). Para valores de pH acima de 10, é 

observado um decréscimo  na taxa de corrosão quando o valor de pH é aumentado. Em que 
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acredita-se ocorrer devido a uma maior taxa de reação de oxigênio com Fe(OH)2 (FeO 

hidratado) na camada de óxido para formar uma camada superprotetora  de Fe2O3, no qual 

não é observada em água desaerada, em altas temperatura (Yadla et al. 2012). 

 

4.6  Fatores Metalúrgicos 

Como discutido previamente, o processo de corrosão acontece na interface metal 

eletrólito com reações específicas ocorrendo na superfície do metal. Parece um pouco 

razoável, portanto que a natureza do metal, sua composição, e estrutura metalúrgica 

determinará sua resistência à corrosão. Estes são por sua vez influenciado pela história de 

fabricação e algum tratamento térmico, isto é, tratamento de aquecimento ou soldagem 

(Pletcher &, Walsh, 1990). 

Se um metal vai ou não ser corroído uniformemente ou em um sítio específico 

(localizado) será dependente da relativa estabilidade dos componentes da liga, a presença de 

metalóides como carbonetos, e composição local dentro de uma única fase. A corrosão pode 

ocorrer por causa da diferença de potencial elétrico entre a matriz  (grãos) e grãos de 

fronteiras tais como a corrosão ―intragranular‖ que é favorecida por uma liga que exibe um 

comportamento ativo e passivo, como por exemplo, aços inoxidáveis ( Pletcher &, Walsh, 

1990).  

 

5.  TIPOS DE CORROSÃO 

Danos por corrosão pode ocorrer por muitas maneiras, como por exemplo, em 

falhas por ruptura, perda de resistência, etc. Há varias formas de corrosão; dentre estas 

podemos citar: o ataque uniforme, corrosão galvânica, lixiviação seletiva, corrosão por fresta 

(Crevice Corrosion), Corrosão por pitting, Corrosão intergranular.   
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5.1  Ataque Uniforme 

Corrosão Uniforme é o ataque de um metal essencialmente da mesma maneira 

sobre toda área exposta de sua superfície. Em nenhum ponto a penetração por corrosão é duas 

vezes maior do que a taxa média de corrosão. Enferrujando aço em atmosfera e a corrosão de 

ligas de cobre em água do mar é um exemplo bom onde à corrosão uniforme é encontrada. 

Aço submerso em água do mar também sofre corrosão uniforme e/ou corrosão não uniforme e 

diante determinadas circunstância (Brett &, Brett,1993; Uhlig. 2011). 

 

5.2   Corrosão galvânica  

A corrosão galvânica tende ocorrer quando materiais de diferentes conduções 

estão conectados eletricamente e são expostos a um eletrólito. Os seguintes requisitos 

fundamentais, portanto, têm de ser cumpridos para que a corrosão galvânica ocorra (Brett & 

Brett, 1993; Uhlig. 2011): 

1) Metais diferentes ( ou outros condutores, como grafite). 

2) Contato eletroquímico ente materiais de condução diferente  ( pode ocorrer  em contato 

direto ou uma conexão secundária como um caminho comum de aterramento). 

3) Eletrólito ( meio corrosivo) em contato com materiais de condução diferente. 

 

5.3  Corrosão por Fresta ( Crevice Corrosion) 

Corrosão por fresta é um ataque corrosivo localizado em uma abertura estreita ou 

espaços entre as superfícies de dois metais  e/ou superfícies de não metais. Esta diferença de 

aeração entre a fresta (microambiente) e a superfície externa dá a fresta um carater anódico. 
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Isto pode contribuir para uma condição altamente corrosiva para a fresta (Brett & Brett, 1993; 

Uhlig. 2011). 

5.4  Pitting 

Corrosão por pitting é uma forma de corrosão localizada no qual cavidades ou 

buracos são produzidos no material. Pitting é considerado mais perigoso do que danos por 

corrosão uniforme pois é mais dificil para detectar, predizer ou desenvolver maneiras 

preventivas. Corrosão por pitting pode produzir cavidades ou pode aparecer com uma 

membrana semipermeável, produto de processos de corrosão, podendo ser hemisférica ou 

com a forma de copo (Brett, & Brett.1993; Uhlig. 2011). 

5.5  Corrosão Intragranular 

Corrosão intragranular é muito relevante para a indústria cervejeira. Ele consiste 

em um ataque localizado, onde um caminho estreito é corroído preferencialmente ao longo 

dos limites de grão de um metal. Este tipo de corrosão pode ter efeitos extremos nas 

propriedades mecânicas, resultando numa perda de resistência e ductilidade (Brett, & 

Brett.1993; Uhlig. 2011). 

5.6  Lixiviação seletiva  

É também conhecido como "separação" ou "deligamento" e consiste na remoção 

seletiva de um elemento de uma liga, deixando uma estrutura residual alterada. O exemplo 

mais comum é a remoção seletiva de zinco na liga de latão (deszincificação) (Brett, & 

Brett.1993; Uhlig. 2011). 
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5.7  Corrosão por Erosão e Corrosão sob Tensão 

A Corrosão por erosão consiste na aceleração ou aumento na taxa de deterioração 

ou de ataque a um metal por causa do movimento relativo entre um fluido corrosivo e o metal, 

já a corrosão sob tensão ocorre devido a uma quebra causada pela presença simultânea de 

tensão de tração e um ambiente corrosivo, o impacto da Corrosão sob tensão sobre um 

material cai geralmente entre a área de ruptura e o limite de fadiga do material (Brett, & 

Brett.1993; Uhlig. 2011). 

 

6.  MÉTODOS DE INIBIÇÃO CONTRA CORROSÃO 

 As técnicas ou métodos de proteção anticorrosiva, usadas em alguns materiais de 

extensivo uso industrial envolvem, de maneira geral, a passivação ou a polarização do 

material, incluem os revestimentos, os inibidores de corrosão, as técnicas de modificação do 

meio, a proteção catódica e anódica. 

 

6.1 Inibidores de corrosão 

 Inibidores de corrosão são espécies orgânicas ou inorgânicas adicionadas à 

solução em baixa concentração e que reduz a taxa de corrosão. O processo de inibição pode 

funcionar de três maneiras distintas (Brett, & Brett.1993; Bolina, & Cascudo. 2013): 

1) Um reagente que promove a aparência de um precipitado sobre a superfície do metal, 

possibilitando deste modo à formação de uma camada passiva, como por exemplo, íons 

hidroxil, carbonatos, fosfato e silicato. 
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2) Aplicação de agentes oxidantes, como nitritos e cromatos, cuja função é deslocar o 

potencial da superfície do metal para regiões mais positivas até a zona de passivação e quanto 

estes materiais estão aplicados de forma irregular e em quantidades insuficientes o metal 

permanece da zona ativa, no qual, tem como consequência um potencial em que o processo de 

corrosão é verificado. 

3) Um reagente que é absorvido sobre a superfície do metal, diminuindo a dissolução metálica 

ou a redução do H2O/O2/H
+
. Em ambos os casos, o processo de corrosão é estacionada. 

Substâncias que inibem os fenômenos de dissolução metálica são materiais que possui em sua 

estrutura grupos orgânico, e estas incluem grupos aromáticos e amina alifática, grupos 

sulfurados, e todos aqueles que possuem grupos carbonil; a liberação de hidrogênio é inibida 

por compostos contendo fosforo, arsênio e antimônio. 

6.2  Métodos de Corrente/ Potencial impressa 

Neste tipo de proteção o potencial da superfície do metal é mantido constante pela 

aplicação de potencial ou corrente apropriado e uma zona onde a corrente de oxidação é 

menor. Havendo duas possibilidades: 

1) Proteção Catódica na zona de potencial onde a redução do oxigênio ou da água inicia, e 

taxa de oxidação do metal é baixa. Neste caso deve haver um eletrodo auxiliar inerte próximo 

à superfície a ser protegida. O processo de proteção consome a corrente, dependendo da 

resistência da solução entre a superfície a ser protegido e o ânodo. Esta proteção pode não ser 

economicamente viável em termos de consumo de energia, ainda mais se há evolução de 

hidrogênio (Brett, & Brett.1993). 
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2) Proteção Anódica, geralmente realizada potencialmente, pela aplicação de um potencial 

dentro de uma região passiva. A vantagem é que não há evolução de hidrogênio e na maioria 

dos casos a corrente e a energia consumida é baixa (Brett, & Brett.1993). 

6.3  Ânodos de sacrifício 

Na proteção por ânodo de sacrifício, o potencial adequado é alcançado devido ao 

contato elétrico entre o metal a proteger e um ou outro metal de potencial de corrosão inferior 

no meio onde estão colocados. Os metais mais comuns para constituírem os chamados ânodos 

de sacrifício são: zinco, ligas de magnésio e ligas de alumínio (González-García et al. 2011).  

Os ânodos são conectados eletricamente nas peças metálicas que se deseja  

proteger, formando-se, desse modo, um par galvânico com potencial misto que se posicionará 

em um valor intermediário entre dois materiais envolvidos. A quantidade, tamanho e 

distribuição dos ânodos são de suma importância para conseguir uma proteção efetiva, devido 

a uma série de fatores (González-García et al. 2011). 

O solo ou a água em que estão imersos as peças metálicas a ser protegidas podem 

ser mais ou menos condutores, fazendo com o que a distribuição de correntes e potenciais seja 

influenciada. Não é conveniente em grandes estruturas, colocar os ânodos encostados no 

metal a proteger, pois isto fará com que haja uma grande concentração de corrente nesta 

região com menor influência sobre regiões mais longínquas, o que torna a distribuição do 

potencial muito heterogênea. O zinco como ânodo é usado bastante em água do mar, como em 

navios, barcos, píeres etc. É necessário que o Zn seja bastante puro, principalmente isento de 

Fe e Cu, tendo em vista que estes elementos aumentam muito a reação catódica do hidrogênio 

sobre o metal, e deste modo, se tem uma auto corrosão do ânodo que o torna não 

economicamente viável o seu uso, pois parte da dissolução do metal se dá por causa da reação 
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catódica que acontece sobre ele, em lugar daquela que acontece sobre o metal a proteger (Niu 

et al. 2009). 

   

6.4  Proteção por Polímeros condutores  

A proteção de corrosão usando polímeros Intrinsicamente Condutores (PICS) foi 

primeiramente sugerida por DeBerry, 1985.  Os PICS comumente utilizados incluem 

Polianilina (PANI), Polipirrol (Ppy), poli (fenilenovinileno) (PPV), politiofeno (PTH). Os 

PICS podem ser sintetizados quimicamente ou eletricamente. È observado que os PICS 

estabilizam o potencial dos metais em uma região passiva via formação de uma camada 

protetiva. PANI e seus derivados estão entre os PICS mais frequentemente estudados para o 

seu uso como matéria- prima para a proteção contra a dissolução metálica (Riaz, Nwaoda, & 

Ashraf. 2014).  

Polímeros condutores como materias para revestimentos contra a corrosão tornou-

se um candidato natural para muitas outras pesquisas. Contudo, numerosas investigações 

reportadas pela literatura conduzem geralmente para conclusões contraditórias sobre o 

desempenho desta classe de polímeros como inibidores de corrosão ( Lu, Elsenbaumer, & 

Bernhaard.1995; Kinlen, Silverman, & Jefreys. 1999). Isto se dá provavelmente pela falta de 

conhecimento do mecanismo eletroquímico básico envolvendo a proteção do substrato 

metálico por estes polímeros.  

Há três possíveis modelos que explicam o mecanismo de proteção contra a 

corrosão. Um dos modelos mais estudados é o então chamado ―mecanismo de 

enobrecimento‖. Este mecanismo é baseado na hipótese que o polímero condutor age como 

um oxidante que mantém metais no domínio da passividade.  Wessling.1996, reporta em suas 
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publicações que o mecanismo de enobrecimento também melhora a passividade da camada de 

óxido na interface polímero/metal por intermédio de um polímero redox condutor, desta 

forma inibindo eletroquimicamente o processo de dissolução metálica (Kending, Hon, & 

Warren. 2003). 

Em um mecanismo alternativo,  o elétron produzido durante a oxidação do metal 

em uma área com defeito de cobertura pode entrar no polímero e deslocar o processo de 

redução do oxigênio da interface metal/polímero. Isto impediria o deslocamento do 

revestimento causado por radicais de oxigênio interfacial e/ou íons hidróxidos (Kinlen, 

Siverman, & Jefreys. 1999; Nguyen et al.2003) 

Os revestimentos poliméricos típicos são usados como uma proteção de corrosão 

para metais não nobres age como uma barreira para íons e produtos de corrosão. O 

revestimento bloqueia seus movimentos e não permite estabelecer um par galvânico entre o 

ânodo e cátodo local. Então, os íons livres do revestimento no qual não contribui para o 

aumento da corrente iônica são altamente recomentada para a proteção da corrosão. O 

mecanismo “Self healing” proposto por Kending, Hon, & Warren. 2003, e que é 

consideravelmente discutido na literatura  é baseada na hipótese que os ânions dopantes com 

propriedades de inibição de corrosão dentro da matriz polimérica são liberados durante a 

redução do polímero e migram para as áreas com defeito de cobertura ocasionada processos 

de corrosão. Aqui a ação do ânion inibidor pode, significativamente, decrescer a taxa de 

corrosão. A eficiência de inibição é fortemente dependente da concentração do inibidor. Por 

tanto o transporte do inibidor deve ser rápido suficiente para garantir uma concentração 

adequada (Poliwoda et al.2005). 

Os mecanismos de proteção mencionados anteriormente são todos baseados nas 

propriedades de condução única dos polímeros condutores. No caso do ―mecanismo de 
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enobrecimento‖ a carga armazenada no polímero é usada para a passivação da superfície do 

metal ao passo que para o mecanismo do deslocamento dos sítios de redução do oxigênio e a 

condutividade eletrônica do revestimento são uma das propriedades mais importantes. Por 

outro lado o mecanismo ―Self healing‖ depende da condutividade iônica do revestimento e 

sua habilidade para liberar ânions para formar a matriz do polímero ( Isaacs, & Ischikawa. 

1986; Little & lee. 2007). No entanto todos estes mecanismos podem contribuir 

simultaneamente para a proteção do substrato. Deve ser salientado que muitas propriedades 

dos PICS como condutividade iônica e eletrônica, tipo de ânion dopante etc. pode ser variado 

durante o processo de polimerização, embora seja possível ajustar as propriedades dos 

revestimentos para determinado tipo de mecanismo ( Sheir, Jarman, & Burstein. 1995; 

Poliwoda et al.2005).  

Contudo, há um sério risco de que as propriedades desejadas para um mecanismo 

não seja requeridas para outros mecanismos. Por tanto, para estimar a aplicação de polímeros 

condutores como revestimentos anticorrosivos todos os aspectos de seu comportamento 

eletroquímico deve ser levado em conta (Lenz, Delamar, & Ferreira.2003; Lenz, Delamar, & 

Ferreira.2005; Lenz, Delamar, & Ferreira.2007).   

Os PICS têm sido avaliados para proteção contra a corrosão do aço carbono aço 

inoxidável, ferro, cobre, zinco, alumínio, e outros metais. A proteção eficaz contra a corrosão 

é conseguida pelos PICS quando estão no estado dopado. Métodos eletroquímicos e químicos 

são geralmente adotados para depositar um polímero eletroativo sobre uma superfície de 

metal. 

Quando PICS são utilizados como um iniciador sozinho, eles são depositados na 

superfície de metal por meio de deposição eletroquímica e este é considerada como uma das 

técnicas mais fáceis para a deposição direta de PICS em superfícies metálicas. 
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As investigações sobre a proteção contra a corrosão transmitida por revestimentos 

de polímeros condutores para os metais, em especial ferro e aço (leve ou inox) têm sido 

amplamente relatados (Bernard et al.1999; Tallaman et al. 2002; Tallaman et al. 2004). 

Melhorias drásticas foram atingidas por adição de uma concentração relativamente pequena 

(2-10% em peso) de pigmentos inorgânicos como cargas ( Schauer et al. 1998; Lenz, Delamar 

& Ferreira. 2003; Lenz, Delamar, & Ferreira. 2007; Zubbiloba et al. 2008). Foi observado que 

a maioria dos PICS pode ser eletroquimicamente sintetizada por oxidação anódica, formando 

uma película condutora diretamente sobre a superfície metálica (Heeger. 2001).  

Os PICS podem ser convertidos do estado isolado para o estado condutor por 

intermédio de várias técnicas de dopagem, como por exemplo, a dopagem química por 

transferência de carga, a dopagem eletroquímica, foto-dopagem e também por meio de 

injeção de carga na interface metal/polímero condutor (Tallman et al. 2004). Sua principal 

característica é a capacidade de proteger anodicamente metais contra corrosão, pois esses 

polímeros podem armazenar e transportar cargas (Qiang et al. 2003). Seus mecanismos de 

proteção contra a corrosão é um mecanismo complexo, e são influenciadas por muitos fatores 

( Kilmartin, & Trier, 2002). Algumas teorias têm previsto que os revestimentos baseados em 

PICS podem proporcionar proteção a partir de dispositivo de barreira, enquanto outros 

propuseram a formação de um filme de óxido passivo na superfície de metal através do 

processo de oxido-redução (Qiang et al. 2003). 

Brusic, Angelopoulos, & Graham, 1997 estudaram as propriedades de proteção de 

corrosão de filmes fino de PANI depositadas sobre a superfície metálica de cobre em função 

do potencial aplicado e da temperatura do sistema. Eles descobriram que a natureza da cadeia 

principal do polímero, estado de oxidação e natureza do íon dopante do polímero afetou 
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significantemente as propriedades de proteção contra a corrosão. Eles também discutiram a 

eficiência dos polímeros nos estados isolado/condutor. 

Por outro lado, Fenelon, & Breslin, 2002, eletropolimerizaram o polipirrol (PPy) 

sobre cobre e mostrou que os filmes depositados exibiram uma boa aderência e significante 

proteção contra corrosão em soluções ácidas e neutras. Estudos similares demostraram a 

possível importância do par galvânico entre o metal e o polímero condutor como uma maneira 

de fornecer uma proteção de corrosão ativa do metal. O mecanismo da proteção ativa 

oferecida pelos PICS tem sido investigado usando diferentes técnicas eletroquímicas e 

analíticas como espectroscopia de impedância eletroquímica e espectroscopia Raman, bem 

como técnicas de sondagem local como técnicas de vibração de eletrodos (He, Tallman, & 

Bierwagem 2004).   

A proteção de aço por revestimentos contendo PANI pode ser oferecida por um 

número de mecanismo de operação tais como barreiras de proteção, inibidores de corrosão, 

proteção anódica, deslocamento de interface eletroquímica, etc. A proteção anódica 

(enobrecimento) tem sido evidenciado por um grande deslocamento observado no potencial 

de corrosão dentro da região passiva, embora haja uma enorme variação na magnitude do 

deslocamento observado em diferentes investigações (Yoon et al. 1993; Silva, Torresi et al 

.2005). 

Os sistemas de formação de blendas é uma abordagem promissora por tirar 

proveito das boas propriedades mecânicas e processabilidade de polímeros convencionais e 

das propriedades eletrônicas dos PICS (Cao, Smith, & Heeger. 1993; Yoon et al.1994; Plesu 

et al. 2006). Aplicações protetivas de corrosão de PICS têm sido reportadas como 

revestimentos em multicamadas (Garcia et al. 2002),  filmes compósitos  (Rammelt, Nguyen, 

& Plieth. 2003; Nguyen et al. 2004), filmes ultrafinos ( Torressi et al. 2005) e na forma de 
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primers (Araujo et al. 2001; Yeh et al. 2001; Laco, Villota,  & Mestres. 2005; 

Sathiyanarayanan et al. 2005; Azim, Sathiyanarayanan & Venkatachari. 2006). A qualidade e 

condutividade destas blendas são dependentes do solvente, do dopante e condições de 

preparação (Riaz, Nwaoha, & Ashraf. 2014). 
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7.  CONCLUSÃO 

Os avanços tecnológicos têm levado os pesquisadores a desenvolver materiais 

metálicos com propriedades físicas e químicas que satisfaçam às exigências mais sofisticadas.  

Apesar do avanço tecnológico no desenvolvimento desses materiais e seu uso generalizado, 

quase todas as ligas metálicas se deterioram, como consequência do ataque pelo meio em que 

são usados. Estas reações de deterioração, geralmente, processam-se ocasionando danos aos 

materiais, gerando custo de reparos e de manutenção. Se protegidos adequadamente, tais 

materiais podem atingir elevada durabilidade. Os motivos apresentados acima demonstram o 

interesse no estudo da corrosão nos mais diversos ramos da ciência para a compreensão dos 

aspectos relevantes sobre estes, permitindo a adequação de peças metálicas nas mais 

diferentes  atmosferas corrosivas e utilizando o melhor mecanismo de proteção. 
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RESUMO 

 

Neste trabalho foram investigados possibilidades da obtenção de revestimento na forma de 

blenda de polianilina Base de Esmeraldina (PANI BE) em diferentes concentrações, que se 

encontra no estado oxidado desdopado e isolante com um agente plastificante e não-dopante 

conhecido como silicona. Os revestimentos produzidos foram caracterizados pelas técnicas de 

FTIR, UV-VIS, TG-DTG, pelas técnicas de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

(EIE), estudos de Polarização Linear e Voltametria Cíclica (VC) em solução de NaCl 3%.  Os 

revestimentos formados mostraram-se como revestimentos coesos e autosuportados, com boas 

propriedades mecânicas, estabilidade térmica e excelentes propriedades anticorrosivas através 

da mistura de polímeros que formam barreiras protetivas anti-corrosão.  
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ABSTRACT 

This present study were investigated possibilities of the coating obtention in the form of 

Polyaniline Esmeraldine Base (PANI EB) blends in different concentrations, in the undoped 

oxidized state and insulating with a plasticizer agent and non-dopant known as silicona. The 

producted coating were caracterized by the techniques of FTIR, UV-VIS, TG-DTG, by the 

Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIE), Linear Polarization Studies and Cyclic 

voltammetry (CV) in 3% NaCl solution.  The formed films showed  themselves as cohesive 

coating and auto-suported, with good mechanical properties and thermal stability and excelent 

anticorrosive properties by polymers mixing that form protective barriers anti-corrosion. 

 

Keywords: Polyaniline (PANI); silicone; blends; Corrosion. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1   Processos de Corrosão 

 

Corrosão consiste em um ataque destrutivo ocasionado por reações complexas 

entre um metal ou liga metálica e o meio no qual está inserido, resultante de pelo menos um 

processo de oxidação (oxidação de um metal) e um processo de redução (envolvendo 

oxigênio, hidrogênio e/ou água, dependendo das condições) (Tallman et al. 2002). Problemas 

relacionados a processos de corrosão têm se tornado mundialmente conhecido, e os prejuízos 

decorrentes da corrosão vão desde a redução da eficiência de peças metálicas, gerando custos 

de manutenção, até problemas relacionados com o meio ambiente, pois envolve consumo 

exacerbado de energia, poluição, e a extração de minérios não renováveis. Por estas razões 

pode-se perceber a importância e a necessidade da ciência no desenvolvimento de novas 

tecnologias de medidas protetivas contra fenômenos de corrosão (Ahmad, & MacDiarmid. 

1996). 

A Estratégia mais comum e uma das melhores maneiras para controlar a corrosão 

envolve a aplicação de revestimentos orgânicos ou inorgânicos sobre a superfície do metal, e 

consiste no uso de um primer, o qual é aplicado sobre a superfície metálica seguido de uma 

cobertura de tinta (top coat), a qual produz uma barreira que retarda o processo de 

deterioração dos metais. Estes revestimentos agem reduzindo a taxa de corrosão por dificultar 

ou impedir o acesso de agentes oxidantes e propagadores do processo de corrosão (Kilmartin, 

Trie, & Wright 2002).  

Os componentes ativos do revestimento, primer são variados, no entanto, em sua 

maioria incluem metais pesados como cromo, chumbo e bismuto. Estes possuem um potencial 
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positivo em relação aos metais como ferro e o alumínio, o que permite a anulação de reações 

catódicas. A redução de oxigênio leva os metais a sofrerem reações anódicas que favorecem a 

oxidação e consequentemente ocasionam processos de deterioração por reações de oxidação 

que levam à corrosão (Cohen. 1995, Twite, & Bierwagem. 1998 &Tallman et al. 2002;).  

No entanto esses metais (cromo, chumbo, bismuto) podem ser extremamente 

tóxicos. Sua acumulação pode provocar sérios danos à saúde e à sobrevivência, sobretudo dos 

mamíferos, podendo provocar câncer e/ou outras doenças graves. Quando lançadas como 

resíduos industriais, em fontes aquíferas (rios, riachos, mananciais, mares etc.), e/ou em solos 

e/ou no ar, esses elementos podem ser absorvidos pelos vegetais e a animais, provocando 

intoxicações extremamente nocivas que se estendem ao longo da cadeia alimentar (Niu et al. 

2009). 

A preocupação com problemas ambientais leva a intensificar pesquisas para 

alterar as formulações de revestimentos de forma a substituir metais pesados, principalmente 

chumbo e cromo, e empregar Polímeros Intrinsecamente Condutores (PICs) como 

revestimentos de proteção para metais de maneira geral (Xing et al. 2014). 

 

1.2 Polímeros Intrinsecamente Condutores (PICs) e Polianilina (PANI) como revestimento 

contra corrosão. 

 

Dentre os polímeros condutores a Polianilina (PANI) tem se destacado devido à 

estabilidade química em condições ambientais, facilidade de polimerização (química ou 

eletroquímica), condutividade elétrica controlável, interessantes propriedades redox, não 
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toxidade, além do baixo custo apresentado pelo monômero ( Campos, Kersting, Ferreira. 

1999; Spinks et al. 2002 ; Zarras et al. 2003).   

A PANI é um polímero condutor devido a um sistema de insaturação contido em 

sua estrutura, sendo desse modo, capaz de sofrer reações de oxido-redução quando em contato 

com metais, que a induz formar um filme de óxido passivo sobre estes (Santos Júnior et 

al.1995). 

A principal vantagem em se utilizar polímeros condutores na proteção contra a 

corrosão metálica é a tolerância a defeitos estruturais, ou seja, descontinuidade nos 

revestimentos poliméricos, tais como, poros, fissuras, trincas ou outro qualquer defeito de 

cobertura ocasionada por ranhuras ou intemperismo climáticos, a base para este argumento é 

que sua cobertura ou filme é suficientemente capaz de estender o domínio da passividade para 

regiões do metal em que não há coberturas, porém próximas ao filme (Talo et al.1997; 

Wessling, & Posdofer.1999). 

Existem ainda outras vantagens em se utilizar polímeros condutores como 

revestimentos anticorrosivos pelo fato de em sua maioria possuir baixa densidade, o que 

possibilita sua aplicação na forma de spray, e o fato de possuírem estabilidade térmica e 

química podendo ser utilizados na forma de blendas ou compósitos com outros materiais, tais 

como, as siliconas, que também possui excelentes propriedades para serem utilizadas como 

matéria-prima para fabricação de revestimento anticorrosivos (Lu, Elsenbaumer, & Wessling. 

1995;  Fahlman , Jasty, & Epstein. 1997).  
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1.3 Siliconas 

As siliconas estão entre a classe de polímeros híbridos orgânicos/inorgânicos 

amplamente comercializados sobre diversas formas e para as mais diversas aplicações, como 

por exemplo, agentes de acoplamentos para aderir  porcelanas a um compósito, em obturações 

dentárias, na  otimização de adesão em fibras de vidro ou fibras naturais, em matrizes 

poliméricas, para melhorar a durabilidade do processo  de aderência tais como: tintas e juntas 

adesivas.(Somasundaran, Mehta, & Purohit. 2006).  

As siliconas promovem também a proteção contra corrosão de substratos 

metálicos, e podem ser utilizadas como substituintes para os processos de fosfatização e 

―primers”, nos quais fazem o uso de metais pesados, como o revestimento por cromatização. 

Outra vantagem a ser mencionada é o fato de não serem agressivos ao meio ambiente, e de 

proporcionarem proteção contra corrosão mesmo sem a utilização de tintas, podendo ser mais 

eficiente que os tratamentos de cromatização e fosfatização (Bossardi. 2007; Brozová et al. 

2008). 

 

1.4 Aplicação de siliconas como revestimento contra corrosão 

 

O mecanismo pelo qual um filme de silicona protege metais de várias formas de 

corrosão parece ser muito simples. Não há evidencia que as siliconas sejam eletricamente 

ativas em solução ou em estado sólido, ou seja, não podem ser reduzidos ou oxidados, a 

menos que sejam funcionalizados com grupos que tem atividade elétrica. Então pode-se 

assumir que os filmes de silicona formam uma proteção do tipo revestimento por barreira, 

após o processo de cura e polimerização, com a formação de um filme resistente, que atua 
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bloqueando o acesso do eletrólito, ou seja, bloqueando a peça metálica da atmosfera 

corrosiva. As siliconas agem reduzindo à proporção de água ou qualquer eletrólito que possa 

atingir a interface do metal no qual induziriam o processo de corrosão, dessa forma a 

propriedade mais importante e inerente aos filmes de silicona são sua hidrofobicidade e 

capacidade de serem utilizados na forma de blendas em conjuntos com outras espécies 

químicas (Ooij et al. 2005; Bastos.  2013). 

 

1.5 Blendas Poliméricas  

As blendas poliméricas consistem em uma mistura física de dois ou mais 

polímeros, sem que haja ligação química entre eles. Elas são bastantes interessantes devido ao 

efeito cooperativo decorrente da mistura, no qual, o novo material, passa a apresentar 

propriedades intermediárias dos dois polímeros, possibilitando, desta forma, a obtenção de 

materiais poliméricos para uma ampla gama de aplicações (Oréfice et al. 2004).  

A maioria dos polímeros condutores são normalmente obtidos em forma de pó 

com propriedades mecânicas inadequadas. Desta forma as propriedades elétricas da PANI e 

propriedades mecânicas de polímeros convencionais podem ser combinadas para obter um 

material com maior potencial de aplicações tecnológicas (Afazal et al. 2010). A obtenção de 

blendas de elastômeros termoplásticos com polianilina, utilizando-se a técnica de mistura 

física, torna-se atrativa pela formação de membranas com valor de condutividade elétrica que 

pode ser modificado por meio da variação da quantidade dos componentes presentes na 

mistura (Rosa, Muller, & Barra. 2010). As principais vantagens dessas blendas são: controle 

de condutividade, boas propriedades mecânicas, viabilidade econômica e boa 

processabilidade (Mattoso, 1996).  



49 

Desta forma visando obter um material com boas propriedades físicas e químicas 

intermediarias entre PANI e Silicona. O objetivo deste trabalho foi obter blendas poliméricas 

resistentes e eficazes na forma de barreira, para serem utilizados como revestimentos de 

metais e ligas metálicas como medidas protetivas contra a corrosão.  

 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 Síntese química da PANI 

 

A síntese química de (PANI) no estado base de esmeraldina, utilizada para os 

testes de corrosão, foi realizada segundo o método descrito na literatura (Mattoso, 1996; 

Devendrappa, Rao, & Prasad, 2006; Brozová, et al. 2008).  

 

2.2 Revestimento das superfícies metálicas com PANI e Silicona 

 

As chapas de aço carbono AISI 1010, de dimensões (2 cm x 2 cm x 0,76 mm) 

foram polidos subsequentemente com lixa 1200 até se obter uma superfície limpa e lustrosa. 

Em seguida as placas foram lavadas com água deionizada e acetona (Impex), e secas em 

estufas a 100 ºC por 30 minutos. Na preparação dos revestimentos, inicialmente 0,15 g de 

PANI em sua forma de base esmeraldina foi dissolvida em 12 mL de N-metil-2-pirrolidona 

(NMP)(Proquimios) sob agitação constante por 5 minutos resultando em uma solução 

azulada, que foi posteriormente filtrada e aplicadas sobre todas as superfícies pelo método 

―casting” e postos para secar em estufa a 50 ºC por 24h. Esse procedimento garante uma 

melhor adesão dos revestimentos sobre as superfícies metálicas. Em seguida uma pasta de 
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silicona da marca ―Cascola Flexite‖ adquirida comercialmente foi utilizada sem nenhum 

tratamento prévio na formação de blendas poliméricas com a PANI. 

Foram investigados revestimentos de PANI nas proporções de 1%, 3% e 5% em 

relação à Silicona, além da investigação de chapas revestidas somente com PANI pura pelo 

método ―casting” comparada com a chapa de aço sem proteção. As blendas de PANI-silicona 

foram aplicadas sobre as placas de aço por espalhamento da mistura sobre as chapas de aço 

até obter-se uma camada uniforme sobre toda a superfície das placas metálicas e posto para 

secar durante 2h para esperar a cura total do revestimento, para em seguida, prosseguir com as 

caracterizações.  

 

2.3 Instrumentação 

 

A estrutura química da PANI e das blendas de PANI-Silicona foram 

caracterizadas por FTIR (modelo Varian 660-IR em partilhas de KBr ). Os espetros foram 

gravados na faixa de trabalho de 4000–400 cm
−1

, com uma resolução de 2 cm
−1

. Os espectros 

de absorção de UV-Vis foram obtidos utilizando um espectrômetro-Varian cary 300 conc, na 

faixa de trabalho de 800-250 cm
−1

. As analises de estabilidade térmica dos filmes foram 

gravadas utilizando um equipamento da marca DTG-60 simultaneous DTA-DTG, 

Appararatus Shimatzu, com faixa de aquecimento de 10◦C/min em atmosfera de N2.  Todas as 

medidas elétricas foram executadas em um potenciostato/galvanostato da AUTOLAB modelo 

PGSTAT 302N com auxílio do software NOVA da AUTOLAB para tratamento de dados, 

foram empregado uma célula eletroquímica para ensaios corrosão com capacidade de 50 mL, 

e um sistema consistindo de três eletrodos: placas de aço carbono revestida com PANI e 

PANI-Silicona como eletrodo de trabalho (ET), um eletrodo de grafite como contra-eletrodo 

(CE) e um eletrodo de Ag/AgCl como eletrodo de referencia (ER). As medidas de polarização 
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linear foram obtidas pela varredura de potencial do eletrodo na faixa entre ( -100 à +100 mV 

versus Ag/AgCl ) com o centro no potencial de circuito aberto (OCP) com velocidade de 

varredura constante de 1 mV/s . As medidas de impedância eletroquímica foram executadas 

em uma faixa de frequência de 10
5
-10

-1 
Hz com amplitude de 10 mV. Os ensaio de 

Voltametria Cíclica (VC)  bem como todas medidas elétricas foram realizados em solução 

aquosa de NaCl 3%. Em um faixa de varredura de -0,5 até 0,8 V versus Ag/AgCl a uma 

velocidade de varredura de 10 mV/s  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1  Caracterizações Químicas e Analise Térmica 

 

3.1.1  Espectroscopia de Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectros de infravermelho por transformada de Fourier da PANI no estado 

base de esmeraldina pura, da silicona pura e da blenda com 5%PANI-Silicona apresentam os 

principais grupos orgânicos característicos de cada material e são evidenciados na Figura 1.  

Com relação aos espectros de FTIR de silicona, Figura 1a, verificam-se bandas 

características em 1113 cm
-1 

e 807 cm
-1

, 
 
são atribuídas às vibrações de estiramento e de 

flexão das ligações O-Si-O respectivamente. Uma banda em aproximadamente 1136 cm
-1

 é 

decorrente dos resultados combinados de bandas de vibrações ou estiramento das ligações Si-

O nas partículas de silicona (Zengina, & Belgin. 2010 ; Liu et al. 2011).   
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Figura 1: Espectros de FTIR de PANI base de esmeraldina pura, silicona e blenda PANI 5% - 

Silicona 
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Para os espectros de FTIR de PANI (EB), Figura 1b, a banda em 3380 cm
-1

 é 

devido ao estiramento N-H da amina aromática. As banda de absorção em 1580 cm
-1

 e 1490 

cm
-1 

são correspondentes à ligação C=C do estiramento do anel das estruturas quinoides e 

benzenóides, respectivamente. A banda observada em 1300 cm
-1

 e outra banda menos intensa 

em 1160 cm
-1

  são bandas características intrínsecas da PANI, indicando estiramento da 

ligação C-N.  A banda em 838 cm
-1

 é devido ao modo de flexão da ligação C-H fora do plano 

para o anel aromático 1-4 substituído (Yu et al. 2012) 

Para a blenda de PANI 5%-Silicona, Figura 1b, verifica-se certa similaridade entre 

os espectros de silicona pura exceto pela banda de absorção de 3380 cm
-1

 característico do 

estiramento da ligação N-H da amina aromática, o que indica a presença dos dois materiais na 

mistura. 
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3.1.2 Espectroscopia no Ultravioleta visível (UV-Vis) 

A Figura 2 mostra os espectros de UV-Vis da PANI pura e da blenda 5% PANI 

- Silicona, no qual não é verificado o espectro silicona por não haver respostas, em termos de 

absorção na faixa do UV-Visível. 

Figura 2: Espectroscopia no Ultravioleta visível (UV-Vis) da PANI base esmeraldina e da 

blenda PANI 5% - Silicona 
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Em um solvente não protonante como o NMP (N-Metil-Pirrolidona), duas 

absorções são verificadas para a PANI pura, uma em 330 nm e a outra em torno de 634 nm ( 

Zengina & Belgin. 2010 ). A absorção em 330 nm é atribuída à transição do tipo π- π* do anel 

benzenóide, enquanto que a absorção em 634 nm é atribuída à transição excitônica do anel 

benzenóide para o anel quinoide.  
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No espectro de UV-Vis da PANI pura pôde-se verificar também que a mesma está 

em sua forma base de esmeraldina, devido à presença das bandas características, indicativo da 

presença de dois anéis quimicamente não equivalentes, na cadeia polimérica, denominados de 

anéis quinoides e benzenóides, respectivamente, no qual é consistente com o que é reportado 

na literatura (Rannou et al.1998; Pruneanu et al 1999; Moraes et al, 2003; Moraes et al, 2004 )  

Para o espectro da blenda, pôde ser verificado que a intensidade da banda de 

transição do tipo π- π* e a banda de transição excitônica sofreu um pequeno acréscimo na 

formação da blenda PANI-Silicona quando comparada com o espectro de PANI pura. 

Verificou-se também nas bandas de transição do tipo π- π* da blenda polimérica, sofreu um 

deslocamento para maiores valores de comprimento de onda em relação ao espectro de PANI 

pura. Isso Indica que a adição de PANI à silicona resultou em uma forte interação entre os 

dois constituintes, e/ou encapsulamento da PANI na matriz de silicona, o que impede a 

remoção da PANI por solvente ocasionando, desta forma, uma complexação entre os dois 

constituintes, evidenciadas na redução na banda gap de transição do tipo π- π* de anéis nos 

quais existem na estrutura polimérica da PANI (Zengina, & Belgin. 2010 ). 
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3.1.3 Análises Termogravimétricas (TGA-DTG) 

A partir das curvas termogravimétricas mostradas na Figura 3A e 3B, puderam-

se analisar as temperaturas relacionadas com as perdas de massa de cada amostra. 

 

Figuras 3 A e B: (A) Curva termogravimétrica das amostras: (a) PANI, (b) Silicona, (c) PANI 

1% - Silicona, (d) PANI 3% - Silicona, (e) PANI 5% - Silicona. (B) Derivada das Curvas 

Temogravimétricas (DTG) das amostras: (a) PANI, (b) Silicona, (c) PANI 1% - Silicona, (d) 

PANI 3% - Silicona, (e) PANI 5% - Silicona.  
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De acordo com o verificado nas curvas TGA-DTG, a PANI pura revelou dois 

estágios de perda de massa: O primeiro de 25 ºC à117 ºC com perda de 5,9% em massa, 

atribuída à evaporação de água residual de espécies voláteis da PANI. O segundo estágio de 

perda de massa que se inicia a partir de 356 °C e prossegue até 575 °C, está relacionado à 

degradação da cadeia polimérica, como perda de massa de 92,2% e que se manteve constante 

até a rampa final de aquecimento à 700 ºC (Yang et al. 2011).  

As curvas TGA-DTG relacionado à silicona apresentaram três principais estágios 

de perda de massa. O primeiro de 110 °C à 310 ºC, com perda de massa em torno de 1,61%, 

no qual pode ser atribuída a eliminação de água e a presença de materiais voláteis de baixo 

peso molecular. O segundo estágio em 320 ºC à 405 ºC com perda de massa em torno de 

16,60%  está associada à eliminação de íons remanescentes de solventes da silicona, o terceiro 

estágio de perda de massa, que ocorre entre 410 ºC à 650 ºC  com uma perda de massa de 

38,45%, no qual, está associado à decomposição térmica dos grupos laterais orgânicos 
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presentes na estrutura de silicona. O resíduo remanescente foi de 62,78%, no qual é atribuída 

à ligação O-Si-O presente na cadeia principal na estrutura da silicona. Esta estrutura manteve-

se estável nas temperaturas de aquecimento utilizadas, com menor perda de massa em relação 

à PANI pura, e isto se deve à maior energia de ligação verificada nas ligações covalentes que 

compõe a silicona; Si-O (460,5 kJ/mol) em comparação com a ligação C-O (358,0 kJ/ mol) e 

ligação C-C (304,0 kJ/mol) (Yang et al. 2011). 

As blendas apresentaram comportamento térmico semelhantes as da silicona pura, com 

três eventos de degradação térmica e com as mesmas atribuições, dando uma boa estabilidade à PANI 

após a mistura. Foi observado também um evento de degradação que ocorre em torno de 524 ºC, 

atribuído à eliminação da cadeia polimérica da PANI. Para a blenda 1% PANI - Silicona na primeira 

rampa de aquecimento observou-se uma perda de 3,32%; segunda etapa ou rampa de aquecimento foi 

verificada uma perda de massa de 25,20% e na terceira faixa de aquecimento foi observada uma perda 

de 55,73% com uma massa residual de 44,27%. Para a blenda 3% PANI - Silicona na primeira faixa 

observou-se 3,30% de perda de massa, na segunda faixa de aquecimento observou-se uma perda de 

29,09% e terceira rampa foi verificada uma perda de massa de 59,28% e uma massa residual de 

40,72%.  Para a blenda 5 % PANI - Silicona na primeira faixa de aquecimento é observado uma perda 

de massa de 3,28%, na segunda etapa de aquecimento observou-se uma perda de massa de 21,31% na 

terceira faixa de aquecimento foi observada uma perda de 68,78% e uma massa residual de 31,22%. 

Comparando quantitativamente as amostras observou-se que nas blendas em que havia uma maior 

concentração em massa de PANI foram as que renderam menor massa residual durante todo o 

processo de analise térmico visto que essas curvas mostram a dependência da estabilidade térmica das 

blendas em relação à quantidade de PANI. 

 

 

 

 



58 

4.  PROPRIEDADES ANTICORROSIVAS DAS BLENDAS PANI-SILICONA 

 

4.1  Medidas de polarização e Análise de Tafel 

As analises das curvas de polarização linear levou à obtenção das curvas de Tafel 

que é uma poderosa ferramenta para avaliação de parâmetros cinéticos eletroquímicos da 

corrosão. A partir do potencial de corrosão, são feitas duas varreduras distintas. Uma para o 

sentido catódico e outra para o sentido anódico, medindo para cada sobrepotencial a corrente 

característica, bem como, o potencial aplicado. Assim constroem-se dois ramos independentes 

à medida que a polarização avança. A partir da extrapolação de Tafel, utilizando as curvas de 

polarização foi possível à obtenção de alguns valores da cinética de corrosão tais como 

potencial e corrente de corrosão, sendo possível calcular a eficiência de proteção, bem como, 

a taxa de corrosão anual (Bandeira, & Matos. 2013).  Essas curvas foram obtidas para todas as 

amostras, conforme o modelo exemplificado na, Figura 4. 

Figura 4: Modelo exemplificado das curvas de Tafel, para a obtenção de parâmetros cinéticos 

eletroquímicos de corrosão. 
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Figura 5: Polarização Linear para: (a) Chapa sem revestimento, (b) Filme casting de PANI, 

(c) PANI 1% - Silicona, (d) PANI 3% - Silicona, (e) PANI 5% - Silicona 
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A Figura 5 ilustra as curvas de polarização linear obtidas sobre as chapas de aço-

carbono em solução de NaCl 3%, contendo diferentes concentrações das blendas de PANI-

Silicona, além da chapa contendo apenas um filme casting de PANI pura em comparação a 

chapa sem nenhum revestimento. 

De acordo com o verificado nas curvas de polarização linear verificou-se que as 

reações catódica e anódica foram suprimidas na presença de todos os revestimentos, 

sugerindo que as blendas de PANI e silicona bem como o filme ―casting” de PANI pura 

inibiu também reações de dissolução anódica e evolução catódica de hidrogênio, quando 

comparamos com a chapa sem nenhum revestimento, como pode ser verificado pelas curvas 

de polarização linear, em que observou-se um deslocamento dos valores dos potenciais para 

regiões mais positivas à medida que a concentração de PANI aumentava em relação aos 
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filmes depositados sobre as chapas de aço, indicando que os revestimentos aplicados atuaram 

como protetores efetivos contra a ação anticorrosiva do eletrólito.   

A Tabela 1 sumariza os parâmetros cinéticos, para o processo de corrosão, obtidas 

por meio da extrapolação das curvas de Tafel para todas as chapas revestidas, bem como, a 

chapa de aço sem nenhum revestimento onde: Ecorr denomina-se potencial de corrosão, Icorr é 

definido como densidade de corrente de corrosão e a eficiência de proteção (ƞeficiência de proteção%) 

calculadas pela seguinte equação: 

ƞeficiência de proteção% = 
               ( )

     
 x100 

Onde icorr  e icorr (C) são os valores de densidade de corrente na ausência e na 

presença de polímeros condutores (Xing et al. 2014). 

Tabela 1: Parâmetros eletroquímicos obtidos de chapas de aços revestidas em solução 

eletrolítica NaCl 3%. 

    Amostras                    Ecorr (mV)          Icorr ( mAcm
-2

)    ƞeficiência de proteção%  Taxa de corrosão( mm/ano) 

  Chapa                                - 545,300            1,61x10
-2

                    -                               1,80 x10
-1

 

PANI Pura (Casting)      - 501,850            4,14 x10
-3                    

74,29%
                                    

 4,80 x10
-2

 

PANI 1%-Silicona          -434,440             1,74 x10
-4                  

98,98%                          8,61 x10
-3

 

PANI 3%-Silicona          -355,610             1,64 x10
-4

            99,60%                          1,90 x10
-3

 

PANI 5%-Silicona          -155,320             9,67 x10
-4

            93,99%                          1,12 x10
-3

 

 

Os resultados da Tabela 1 demonstram que a densidade de corrente de corrosão 

decresceu de 1,61x10
-2 

mA cm
-2

 em relação à chapa sem nenhum revestimento, até uma 

corrente de 1,64 x 10
-4

 mAcm
-2

 para uma chapa contendo 3% de PANI em relação a silicona 

nos filmes depositados sobre as chapas de aço, ou seja, verifica-se um decréscimo no valor de 
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corrente de corrosão à medida que a concentração de PANI nos revestimentos foi aumentada, 

indicando novamente seus efeitos de inibição sobre os fenômenos de corrosão sobre as chapas 

de aço.  

A eficiência de proteção calculada pelos parâmetros de Tafel revelou que as 

placas revestidas apenas com PANI pelo método casting demostrou uma eficiência de 

74,29%, e para os revestimentos nas proporções 1%, 3% e 5% de PANI, em relação à silicona 

apresentou uma eficiência de
 
98,98%, 99,60% e 93,99% respectivamente.

  
Observando-se 

também que houve um pequeno decréscimo, mas não significativo em termos de eficiência 

quando a concentração de PANI em relação à silicona ultrapassou 3%, como pode ser 

observado na Figura 6, em que a partir de valores de concentrações superiores como, por 

exemplo, 5% de PANI verificou-se um decréscimo, chegando a uma eficiência máxima de 

99,60% que correspondente ao filme de 3% PANI - Silicona. 

Figura 6: Gráfico da eficiência de proteção contra a corrosão em relação aos filmes 

depositados sobre as chapas de aço em diferentes concentrações de PANI e PANI-Silicona 
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Com a extrapolação das curvas de Tafel, pôde-se observar também a taxa de 

corrosão anual para cada revestimento, exceto para o revestimento com silicona pura, pois não 

se verifica uma boa aderência sobre o substrato metálico, verificando-se os seguintes 

resultados: para a Chapa sem revestimento foi observado uma taxa de corrosão anual de 1,80 

x 10
-1 

mm/ano, para a chapa revestida com PANI pura pelo método casting
 
verificou-se uma 

taxa de corrosão de 4,80 x10
-2

 mm/ano, e para os revestimentos de PANI-Silicona nas 

proporções de 1%, 3% e 5% de PANI em relação à silicona verificou-se uma taxa de corrosão 

de anual de 8,61 x 10
-3 

mm/ano, 1,90 x10
-3

 mm/ano, 1,12 x10
-3 

mm/ano respectivamente, que 

é plenamente consistente com os valores encontrados de corrente e valores de potenciais 

decrescentes à medida que as concentrações dos revestimentos eram aumentadas.  

4.2  Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) 

A resistência à corrosão dos filmes de PANI, PANI-silicona, bem como da chapa 

sem revestimento, foram estimados por espectroscopia de impedância eletroquímica. Os plots 

de Nyquist e os plots de impedância simulada para a chapa sem revestimento e para chapas 

revestidas são mostradas na Figura 7a e 7b) objetivando avaliar a correlação dos dados 

experimentais com os dados de valores simulados. 

Os diagramas correspondem a diferentes amostras e são similares quanto à forma, 

apresentando diferentes processos capacitivos em regiões de frequências específicas. É 

evidenciado também indicações de processos de difusão controlada para as superfícies 

revestidas, observada em regiões de baixa frequência. As medidas foram feitas e fixadas nos 

valores de potencial de circuito aberto (OCP). 
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Figura 7: Plots de Nyquist da chapa de aço em NaCl 3% (a) Chapa sem revestimento e chapa 

recoberta com PANI pelo método casting e (b) PANI 1%- silicona, PANI 3%- silicona e 

PANI 5%- silicona. 
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Para uma melhor avaliação dos resultados de analise de impedância eletroquímica, 

―fits” de circuito elétrico equivalente para os resultados encontrados é uma boa estratégia para 

desenvolver modelos físico-químicos para superfícies sujeitas a processos de corrosão 

(Walter, 1986; J¨uttner, 1990; T¨uken, Yazici, & Erbil, 2006). 

O modelo fitado para a chapa sem revestimento, no qual é coberto apenas por uma 

camada natural de óxidos, bem como para as chapas revestidas com filmes de PANI-Silicona, 

é verificado um circuito equivalente simples desenvolvida por J¨uttner, 1990 para modelos de 

superfícies heterogêneas (Figura 8a). Neste modelo Rs é a resistência da solução, Rct 

representa a resistência dos revestimentos à transferência de carga cujo o valor é medido a 

partir da transferência de elétrons através da superfície metálica revestida e CPE é o elemento 

de fase constante. O elemento de fase constante, é introduzido no circuito ao invés de um 

capacitor puro de dupla camada, para se ter uma ideia da heterogeneidade dos revestimentos 

orgânicos sobre as superfícies metálicas resultante da rugosidade da superfície, impurezas, 

deslocamentos de grãos de fronteiras, absorção de inibidores, formação de camadas de poros e 

por tanto dá uma melhor curacidade ao “fit” ( Zhang et al. 2014). O uso do CPE tem sido 

extensivamente descrito de acordo com pesquisas recentes. 

ZCPE = Q(j )
n
]

-1
 

Onde Q é a constante do CPE, j é a unidade imaginária,   é a frequência angular 

(  = 2πf, a frequência calculadas em Hz), e n é o expoente do CPE no qual varia em um 

intervalo de CPEn= 0 < n > 1 é usada pra determinar a heterogeneidade e dar detalhes sobre o 

grau de rugosidade. Dependendo do valor de n, CPE pode representar resistência ( n= 0, Q = 

1/ R), capacitância (n =1, Q = C), indutância (n = 1,Q= 1/L ou elemento de Warburg (n =0,5). 

Quando o n é igual a 1, esta é a mesma equação como aquela para impedância de um 

capacitor, onde Q = CdI.  Na verdade quando o n é próximo de 1, o CPE se assemelha a um 
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capacitor ideal, no entanto, o angulo de  fase não é 90º. Ele é um pouco menor do que 90º em 

todas as frequências. O termo dupla camada é ainda usada na avaliação de resultados de 

impedância eletroquímica para caracterizar a dupla camada que se acredita ser formada na 

interface metal/solução de sistemas que exibem um comportamento capacitivo não ideal ( 

Zhang et al. 2014).  

Para fornecer uma comparação simples entre comportamentos capacitivos de 

diferentes sistemas de corrosão, os valores de Q podem ser convertidos para CdI  usando a 

relação ( Zhang et al. 2014):  CdI = Q( max )
n-1 

, onde  max representa a frequência no qual o 

componente imaginário atinge um máximo (Lua et al. 2011)  

Esta é uma frequência no topo da depressão dos semicírculos, e é também a 

frequência no qual a parte real ( Zr) está no meio entre as frequências alta e baixas que 

interceptam o eixo-x. Adicionalmente um novo elemento de circuito é introduzido como pode 

ser verificado na Figura 8b, o elemento de impedância Warburg (W), referente a chapa 

revestida com PANI pelo método casting, que o corre devido a condutividade de difusão 

iônica por intermédio dos poros do revestimento e as camadas de óxidos da chapa metálica, e 

são usadas para modelar dados de impedância eletroquímica em baixa frequência. A 

impedância de Warburg tem sido definida como (Lua et al. 2011) 

Zw = 
     (   ) 

(   )  
 

 

Onde Rtanh é a resistência de difusão, T é relacionado ao coeficiente de difusão e 

diâmetros de poros, e P é coeficiente de Warburg (0 < p > 1).  
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Figura 8: (a) Circuito elétrico equivalente para chapa de aço sem revestimento, para chapa 

revestidas com PANI 1%- silicona, PANI 3%- silicona PANI 5%- silicona. (b) Circuito 

elétrico equivalente para a chapa revestida com PANI pelo método casting.  

 

Os parâmetros de impedância nos componentes do circuito equivalente obtidos 

para os melhores fits dos dados experimentais são mostrados na Tabela 2.   

Tabela 2: Parâmetros característicos avaliados a partir dos diagramas impedância 

eletroquímicos em chapas de aço em solução Nacl 3%. 

 

Amostras                 RS (ῼ.cm
2
)      RCt (ῼ.cm

2
)      CPE Yo (mF.cm

-2
)
     

       CPEn                                                                                 

Chapa 

PANI pura (casting) 

PANI 1%-Silicona 

PANI 3%-Silicona 

PANI 5%-Silicona 

14,01 

14,01 

14,01 

14,01 

14,01 

4,12 x 10
2 

2,42 x 10
3 

3,22 x 10
5 

1,6 x 10
5 

9,72 x 10
4
 

3,86 

656,45 

1,37 x 10
-7 

1,21 x 10
-7 

4,79 x 10
-7

 

0,99656 

0,99014 

0,99826 

0,99847 

0,99915 

 

 Para os valores encontrados pelos plots de Nyquist e plots de fits simulados 

mostrados na Tabela 2, verifica-se um aumento de resistência elétrica à passagem de corrente 

quando se compara os valores de resistência, Rct, da chapa nua sem revestimento com 
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qualquer chapa de aço revestida. Para a chapa nua obteve-se uma de resistência Rct de 4,12 x 

10
3
 ῼcm

2
, para a chapa revestida com PANI pelo método ―casting” obteve-se uma resistência 

Rct de 2,42 x 10
3
 ῼcm

2
 e chapa revestida com um filme de PANI 1%-Silicona foi observado 

um valor de resistência de 3,22 x 10
5
  ῼcm

2
 onde observa-se um aumento gradual nos valores 

de resistência Rct, significando dessa forma uma crescente oposição à passagem de corrente  

entre as chapas de aço analisadas respectivamente. Essa oposição à passagem de corrente se 

deve ao tamanho do contra íon (PANI), que possui uma cadeia alifática longa, fazendo com 

que haja uma diminuição nos valores de condutividade e consequentemente um aumento nos 

valores de resistência decorrente do aumento da distância intramolecular, o que dificulta o 

salto eletrônico, hopping, entre as cadeias poliméricas (Faez et al. 2000). 

No entanto quando se compara os valores de resistência dos revestimentos que 

possui em sua estrutura apenas PANI e silicona são verificados o oposto dos revestimentos 

comparados anteriormente. Para a chapa de aço revestida com filme de PANI 1% -Silicona foi 

obtido um valor de resistência Rct de 3,22 x 10
5
 ῼcm

2
,  para a chapa revestida com um filme  

PANI 3% -Silicona obteve-se um valor de resistência Rct de 1,6 x 10
5
 ῼcm

2 
e para chapa 

revestida com um filme PANI 5%-Silicona é observado um valor de resistência Rct de 9,72 x 

10
4 

ῼcm
2
. Verifica-se um decréscimo nos valores de resistência á medida que a concentração 

de PANI foi aumentada nas blendas de PANI-silicona, no qual é explicada pela Teoria da 

percolação. 

Segundo esta teoria, a condutividade das blendas poliméricas está limitada por 

barreiras à passagem de transportadores de cargas de uma partícula de um polímero condutor, 

ou seja, a partir de uma concentração crítica da fase condutora, conhecida como limiar de 

percolação, ocorre um aumento acentuado da condutividade ocasionado pelo aumento das 

interações desses sítios. Com a formação de uma rede condutora na matriz e como 

consequência um decréscimo no valor de resistência Rct das blendas em função da 
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concentração do polímero condutor. O limiar de percolação indica uma mudança morfológica 

nas misturas, isto é, com o aumento da concentração do polímero condutor, ocorre a formação 

de redes condutoras que facilitam o transporte de elétrons nas blendas. Para concentrações 

superiores ao limiar de percolação, a condutividade elétrica das blendas aproxima-se da 

condutividade intrínseca do polímero condutor (NEE. 2005), que resulta no aumento dos 

valores de condutividade e diminuição nos valores de resistência como pode ser verificado 

nos valores de resistência para os revestimentos de PANI-silicona na Tabela 2. Como 

explicado no gráfico da Figura 9 que representa a curva da variação da condutividade em 

função da fração da carga polimérica condutora. 

 

Figura 9: Curva típica da teoria da percolação (NEE. 2005)- Adaptada 
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4.3 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) baseado no tempo de imersão 

A Figura 10 mostra os Espectros de Impedância Eletroquímica (EIE) para o 

revestimento 5% PANI-Silicona baseado nos tempos de imersão de 10 minutos, 24h, 48h, 72h 

e 96h em solução de NaCl 3%. Foi verificado nos espectros que os semicírculos em alta 

frequência ampliam com o tempo durante o período de exposição inicial e atinge um máximo 

em 24 horas, e então diminui com o tempo de exposição.  Modelos físicos descrevendo todas 

as transferências de carga e processos difusional têm sido usados para interpretar o espectro 

de impedância para uma única concentração de revestimentos envolvendo de polímeros 

condutores (Le et al. 2001).  A evolução dos espectros com o tempo pode ser explicada pelas 

reações interfaciais e propriedades redox de PANI no revestimento. Os semicírculos em alta 

frequência para o revestimento de 5% PANI-Silicona pode ser atribuído a reações de 

transferência de carga na interface polímero/metal, no qual envolve a oxidação do ferro pela 

PANI (Li, Tang, & Lee. 1996; Spinks et al. 2002). O aspecto encurvado dos semicírculos é 

provavelmente devido partículas dispersas de polímero condutor na matriz do revestimento, 

no qual resulta em um comportamento quase ideal como observado nos valores de CPEn 

próxima a 1 para todas as concentrações dos revestimentos e para o revestimento de 5% 

PANI-Silicona em diferentes tempos de imersão. Como resultado de um aumento da 

espessura da camada de óxido e uma redução na condutividade da PANI (Sal de Esmeraldina 

(ES) → Leucoesmeraldina (LB) a resistência de transferência de carga é maior em qualquer 

tempo de exposição em relação ao tempo de exposição inicial de 10 minutos, atingindo um 

máximo em 24 horas, como verificado nos dados de valores de resistência da tabela 3. Depois 

que a forma reduzida da PANI no revestimento é gradualmente oxidada ( LB  →  Base de 

Esmeraldina  →   ES) por oxigênio dissolvido na solução e torna-se condutora novamente, no 

qual provoca na resistência a transferência de carga um decréscimo e retorna para o nível 

próximo ao inicial como observado nos plots de Nyquist e nos valores de resistência da 
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Tabela 3. Neste estudo, em função das partículas de polímeros condutores estarem dispersas 

na matriz de silicona, a redução do oxigênio  pode correr através do revestimento quando 

saturado com o eletrólito. As regiões de baixas frequências podem representar uma difusão 

global de resposta limitada. Uma vez que a impedância em limites de baixa frequência 

determina a resistência de polarização (Meneguzzi et al. 1999). Os resultados sugerem uma 

alta resistência de corrosão fornecida pelo revestimento  5% PANI-Silicona. 

A evolução dos espectros de EIS está em concordância com a variação do OCP 

com o tempo de exposição, revelando a capacidade de oxidação e propriedades do polímero 

condutor no revestimento. O mecanismo de interação entre a PANI e o ferro, e a reação redox 

relacionada de PANI tem sido discutida na literatura (Kinlen, Silvenman, & Wright. 1997; 

Nguyen et al. 2004; Spinks et al. 2012). Neste caso, suspostamente ocorridos a partir da queda 

e origem do OCP e a mudança na resistência de transferência de carga, a principal reação 

durante um período inicial de exposição parece envolver: fase I: oxidação do ferro 

(Fe→Fe
2+

), redução de PANI (ES→LB); fase II; Formação de oxido (Fe
2+

, Fe
3+

), reoxidação 

de PANI (LB→EB→ES), e redução de oxigênio dissolvido (O2 +4e
−
+2H2O→4OH

−
), e fase 

III: PANI condutora estabilizada.  

Contudo, a formação de um complexo Fe-PANI na interface Metal/polímero pode 

também ser envolvida (Kinlen, Silvenman, & Wright. 1997).  Depois de um período inicial as 

reações anódica e catódica tornam-se muito menor devido a uma efetiva proteção de corrosão 

pelo revestimento. 
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Figura 10: Plots de Nyquist da chapa de aço revestida pela blenda 5 % PANI- Silicona 

baseados em tempos de imersão em solução de  NaCl 3%. 
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Tabela 3: Parâmetros característicos avaliados a partir dos diagramas impedância 

eletroquímicos em chapas de aço revestida com a blenda 5% PANI-Silicona em solução de 

NaCl 3%  baseados em tempos de imersão. 

 

Tempo de Imersão  RS (ῼ.cm
2
)   RCt (ῼ.cm

2
)   CPE Yo (mF.cm

2
)
     

 CPEn          OCP 

10 minutos 

24 horas 

48 horas 

72 horas 

96 horas 

14,01 

14,01 

14,01 

14,01 

14,01 

6,82 x 10
5 

9,40 x 10
7 

6,30 x 10
7 

6,20 x 10
6 

2,21 x 10
6
 

1,23 x 10
-8 

1,87 x 10
-6 

1,76 x 10
-8 

2,17 x 10
-8 

2,32 x 10
-8

 

0,99916 

0,99725 

0,99704 

0,9962 

0,9967 

- 0,278 

- 0,080 

- 0,107 

- 0,100 

- 0,098 

 

5. VOLTAMETRIA CÍCLICA 

 

  Os ensaios voltamétricos mostrados na Figura 11 em solução 

eletrolítica de NaCl 3% foram realizados a partir do potencial de varredura de -0,8 até +0,5 V 

vs. Ag/AgCl, sobre as chapas de aço sem revestimento e -0,8 até +0,8 V vs. Ag/AgCl, para as 

chapas de aço revestida com PANI pura pelo método casting, e para as chapas de aço 

revestida com blendas de PANI-Silicona, em diferentes concentrações de PANI. Em geral 

ensaios de VC são realizados para proporcionarem uma visão geral do comportamento 

qualitativo de um metal em contato com uma solução eletrolítica. (Sbaite et al. 2004). 
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Figura 11: Voltametria Cíclica de Chapas de aço sem revestimento, de chapa revestida com 

PANI pura pelo método casting e chapas de aço revestida de blendas de 1% PANI-Silicona e 

5%  PANI-Silicona em solução de NaCl 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na varredura de potencial da chapa de aço sem revestimento que se dar a partir de 

-0,8 V vs. Ag/AgCl, mostrado na Figura 11a, a corrente cresce lentamente, entre -0,8 e 

aproximadamente -0,4 V vs. Ag/AgCl, mostrando um processo de corrosão em pequena 

velocidade, enquanto que a partir desse ponto há um crescimento acentuado, indicando que o 

processo de corrosão está associado a reação de evolução de oxigênio e se dá de forma 

agressiva sobre a chapa. Nesta região (-0,8 a -0,4 V vs. Ag/AgCl) o processo corrosivo foi 
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descrito por Araujo (2001). Na varredura reversa nenhum processo de passivação pode ser 

observado uma vez que o processo de corrosão acelerada continua, com corrente superior a 

observada na varredura inicial em função do aumento da área ativa do eletrodo, comprovando 

o processo de corrosão. Este processo de corrosão está de acordo com o relatado na literatura 

(Araújo, & De Paoli. 2001). 

Para chapa de aço recoberto com um filme de PAni EB, mostrado na Figura 11b, 

o potencial de varredura foi de –0,8 até +0,8 V vs. Ag/AgCl,l em solução de NaCl 3%.   A 

corrente, neste experimento, se apresentou com duas ordens de grandeza menor que na chapa 

sem cobertura em todo o experimento, indicando uma relação de resistência a corrosão 

exercida pelo filme de PANI. O filme pode ter sido rompido em alguns pontos o que 

justificaria o comportamento da corrente na varredura inversa (+0,8 para -0,8 V vs. Ag/AgCl). 

Inicialmente a corrente tem seu valor maior que na varredura direta indicando uma área de 

eletrodo maior, consequente expondo o metal e levando ao processo de corrosão, entretanto 

em +0,3 V vs. Ag/AgCl, deve ter ocorrido um processo de proteção, pois neste potencial, a 

corrente retorna a valores menores do que os da varredura direta. Nesta voltametria a PANI 

deve inicialmente sofrer processo de degradação em potenciais muito negativos, em seguida 

deve ocorrer uma protonação em potenciais mais positivos, seguido de oxidação.   

 A Figura 11d, mostra gráficos voltamétricos comparativo dos revestimentos 

1% PANI-Silicona, 3% PANI-Silicona, 5% PANI-Silicona. Nesta Figura, apresenta-se o 

primeiro ciclo dos voltamogramas médios destas amostras. 

 Os comportamentos dessas curvas de polarização são completamente diferentes 

das observada nos dois casos descritos (chapa recoberta com PANI e sem cobertura). 

Inicialmente a curva obtida com a menor concentração de PANI (1%), apresenta a menor 

corrente, cinco ordens de grandeza menor que a da chapa sem cobertura e duas ordens menor 
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que a da chapa recoberta com PANI. O comportamento da polarização é de um processo 

resistivo tanto na varredura direta (de -0,8 para +0,8 V vs. Ag/AgCl,) quanto na varredura 

reversa. Isso é indicativo de que o filme está protegendo o metal, e funciona como uma 

barreira, impedindo a penetração de íons que podem levar a oxidação do metal.  

 As curvas de polarização com valores de 3% e 5% apresentam correntes com 

uma ordem de grandeza em relação a PANI. Essa resposta provavelmente se deve a maior 

concentração de PANI que deve se oxidar no processo de polarização aumentando a corrente. 

O aumento de corrente corre em função do aumento da quantidade de PANI na superfície, 

uma vez que a mesma está distribuída na matriz de silicone, o polímero inerte. Essas curvas 

de polarização voltamétrica mostram que os filme de blendas de PANI-silicona, funcionam 

como barreira a penetração dos íons e impedem a oxidação do metal. As macromoléculas de 

PANI são responsáveis pelo aumento de corrente por se tratar de um polímero condutos. Seus 

átomos de nitrogênios são os pontos para adesão do polímero aos metais. Dessa forma PANI é 

fundamental para o sistema que não se sustenta com filmes de silicone pura, uma vez que este 

polímero isolante não apresenta adesão ao metal. 

 

6. CONCLUSÃO 

Nas análises de FTIR da PANI EB e da silicona, observaram-se as principiais 

bandas ou picos característicos, provando que a PANI foi obtido conforme a literatura, nas 

blendas de PANI-silicona foi observada bandas e picos característicos dos dois constituintes. 

Nos espectros de UV-vis foram observadas as principais bandas de absorções 

características da PANI EB, uma em 300 nm e outra em 634 nm, que vem novamente 

confirmar a síntese da PANI, verificada nos espectros de FTIR, foi verificado também para a 
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blenda de PANI-silicona um deslocamento para maiores valores de comprimento de onda, o 

que indica uma forte interação entre os componentes da blenda. 

Nas curvas termogravimétricas foi verificado que a silicona obtém uma maior 

estabilidade térmica do que a PANI pura, e a estabilidade térmica das blendas demonstraram 

dependência da estabilidade térmica em relação a concentração de PANI nas blendas, ou seja, 

aquelas em que havia maior concentração de PANI obtiveram menor massa residual, uma vez, 

que a PANI degrada mais facilmente que a silicona. 

Para as Curvas de polarização linear é verificada uma crescente eficiência, em 

termos de proteção contra a corrosão, à medida, que a concentração de PANI era aumentada 

nas blendas de PANI-silicona. 

Nos espectros de impedância eletroquímica, obtidos a partir dos plots de Nyquiste 

e os plots de impedância simulada verificou-se um aumento nos valores de resistência até um 

limite de 3% de PANI em relação à silicona, e a partir de valores superiores, como por 

exemplo, 5% de PANI, verifica-se um decréscimo nos valores de resistência, mas não tão 

significativo, e consequente aumento nos valores de condutividade, mas que não afetou de 

forma significativa a eficiência dos revestimentos. 

Para os gráficos de Voltametria Cíclica (VC)  foi verificada uma diminuição no 

valor da corrente de corrosão para os revestimentos de 1 % PANI-Silicona e 3% PANI- 

Silicona e foi observado também que o revestimento 5% PANI-Silicona houve um aumento 

da corrente devido a um caráter condutor adquirido devido a formação de redes de condução 

no qual é explicado pela teoria da percolação e também evidenciados nos ensaio de 

Impedância Eletroquímica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização do trabalho permitiu uma visão minuciosa para a construção de 

revestimentos isolantes e protetores contra a corrosão e a possibilidade para o 

desenvolvimento de outras blendas de PANI/Polímero isolantes a serem realizadas onde serão 

exploradas novas metodologias de preparação de revestimentos tais como: estudo de pinturas 

por spray, além da preparação de tintas para aplicação para aplicação em substratos metálicos 

sujeitos a fenômenos de corrosão. 

Para trabalhos futuros pretende-se utilizar: 

 Estireno e/ou Poliestireno 

 Propileno  

 Policarbonato 

 


