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Resumo 

Revestimentos orgânicos são amplamente estudados e usados nos terminais de distribuição de 

combustível para proteção de seus ativos operacionais. Estes revestimentos são obtidos a 

partir de tintas especiais contendo pigmentos que ajudam a proteger os metais contra 

corrosão. Um dos pigmentos mais utilizados é a base de cromatos, atualmente proibidos de 

serem utilizados em razão de sua elevada toxicidade. Uma alternativa proposta é a substituição 

de cromatos por polímeros condutores como o polipirrol e a polianilina (PAni). Diversos 

estudos realizados com a PAni têm demonstrado que ela pode produzir revestimentos com 

excelentes propriedades protetoras.   

Neste trabalho a anilina foi polimerizada por um método de emulsão direto empregando 

tolueno como solvente. Nesta síntese a PAni pode ser obtida na forma líquida. Dessa forma 

realizou-se uma comparação entre as propriedades de barreiras das tintas com Panis e uma 

tinta industrial Shewin Williene.  

Neste trabalho a anilina foi polimerizada por um método de emulsão direto empregando 

tolueno como solvente. 
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1 Introdução 

Os materiais metálicos são altamente empregados nos terminais de distribuição de 

combustível. O motivo para o seu elevado uso é devido às suas excelentes propriedades, como 

por exemplo, a elevada resistência e alta tenacidade.  

Nesse meio industrial, a corrosão pode afetar diretamente no desempenho de equipamentos, 

na segurança de estruturas metálicas, no ativo operacional, além disso, um equipamento bem 

protegido contra corrosão, evita paradas desnecessárias na linha de produção e 

consequentemente prejuízo para a empresa. Por esse motivo o revestimento de proteção do 

metal é importante. 

A necessidade de uso de revestimentos para proteção das tubulações e tanques é 

extremamente importante, principalmente por que esses terminais, muitas vezes, se 

encontram em ambientes agressivos como marinho e industrial. Dessa forma manter o 

controle rigoroso da qualidade desses revestimentos é necessário para conservação dos ativos 

operacionais desse setor.  

Os revestimentos atuam como barreiras físicas a corrosão e são aplicadas sobre a superfície na 

forma de películas e é essencial que mantenha um alto grau de adesão sob a superfície. A 

composição do revestimento constitui-se no produto industrial mais eficiente. Por exemplo, 

uma película de 75µm representa 0,8% do custo de um carro popular. Dessa forma o protege 

da corrosão e prove cor e aspectos atraentes. Uma película com um décimo de fio de cabelo 

humano protege uma lata de alimento da corrosão, mantem o gosto do alimento e da um 

aspecto agradável para embalagem, tudo isso com um custo inferior a 0,4% do produto 

final.(3) 

As resinas epóxi são importantes veículos utilizados em tintas para um efetivo combate aos 

problemas de corrosão. Resinas epóxis são polímeros caracterizados pela presença de glicidila 

em sua molécula, além de outros grupos funcionais. A resina epóxi durante a cura resulta em 

uma estrutura tridimensional como é o caso das tintas bicomponentes. A outra forma desta 

resina seria  monocomponente onde não há reticulação de sua cadeia. Essas tintas de base são 

muito usadas devido sua proteção por barreira, propriedades mecânicas e adesão ao substrato. 

Quando utilizamos uma formulação de uma tinta com um sistema epóxi e a PAni como 

componente ativo: teremos uma PAni em solução atuando como um pigmento na resina 

básica. A polianilina é um polímero condutor que é formado por moléculas que são 

caracterizadas por ligações duplas alternadas formando uma estrutura ressonante com 

deslocalização dos eletrons na ligação π que podem transitar livremente quando são gerados 

sítios livres nas moléculas dos polímeros. Dessa forma a PAni, por ser condutora, será a 

responsável pelas características de proteção anódica do substrato. Assim uma película de 

óxidos é formada sobre o substrato metálico aumentando sua barreira como proteção contra 

corrosão. Assim sendo, qualquer risco a esta superfície fará com que a PAni atue como agente 
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oxidante se reduzindo, pelo fato de estar protonada e oxidando o substrato metálico que assim 

terá uma nova camada de óxidos em sua superfície. 

Neste trabalho o objetivo foi produzir PAni e formular tintas com as resinas epóxi industrial 

bicomponente e monocomponente, e avaliar as propriedades de barreiras, adesividade, 

capacidade de proteção do substrato sobre qual foi aplicado. 
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2 Objetivos 

Os Objetivos deste trabalho são: 

-Verificar a qualidade e propriedades anticorrosivas da polianilina em diferentes percentuais 

nas resinas epóxi monocomponente(ARALDITE488) e bicomponente(ARALDITE7071). Ambas as 

resinas são industriais. 

-Comparar a capacidade de proteção contra corrosão da tinta que foi formulada com PAni em 

relação as tintas industriais utilizadas na empresa Raízen 

-Comparar a qualidade de adesão da tinta com PAni e a tinta industrial utilizada na empresa 

Raízen. 
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 3 Revisão Bibliográfica 

3.1.1 Corrosão 

A corrosão resulta da existência simultânea de duas reações eletroquímicas distribuídas 

uniformemente sobre a superfície do material: a reação anódica, que corresponde à oxidação 

do metal (passagem do metal à solução) e a reação catódica, que corresponde à redução do 

oxidante presente no meio (O2 dissolvido, H2, etc). A corrosão atmosférica dos aços-carbono, 

trata-se da reação do oxigênio, constituinte da atmosfera, à temperatura ambiente, com o 

metal, estando a superfície recoberta por uma película (macroscópica ou microscópica) de 

água ou agentes poluentes que contem eletrólitos.(1) 

A velocidade da corrosão atmosférica depende da velocidade das reações parciais anódica e 

catódica na interface metal-eletrólito e óxido-eletrólito. A corrosão atmosférica é muito 

dependente dos constituintes da atmosfera, notadamente a água e os poluentes(10) 

 

Figura 1 Imagem de uma peça que sofreu corrosão 

Na figura 1 trata-se de uma peça onde o efeito corrosivo danificou boa parte da estrutura do 

material estabelecendo-se inclusive uma perfuração no substrato. 

Os principais poluentes contidos na atmosfera são o dióxido de enxofre (SO2), dióxido de 

nitrogênio(NO2 ), os cloretos e as poeiras que se depositam sobre a superfície metálica. Do 

ponto de vista da corrosão, os cloretos (presentes especialmente nas regiões marinhas) e o SO2 

(proveniente da combustão de combustíveis fósseis, como o carvão, e de atividade vulcânica) 

são as espécies mais importantes.(1) 

Os óxidos de nitrogênio, que são formados durante a combustão a alta temperatura (em 

motores Diesel, por exemplo), tem influência menos acentuada.(1) 

A umidade relativa do ar determina a percentagem de umidade a partir da qual ocorrerá o 

fenômeno de condensação, necessária à formação de uma película de eletrólito sobre a 

superfície metálica quando combinadas com ions presentes no meio.(1) 
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Figura 2 Influência da umidade relativa no processo de corrosão 

Na figura 2 podemos ver que a partir de 60% de umidade relativa tem-se um aumento brusco 

na massa corroída do substrato metálico. (10) 

A corrosão pode se apresentar de diversas formas e por diferentes mecanismos, porém todos 

esses mecanismos envolvem uma região catódica, assim como uma região anódica onde um 

componente do par ira se oxidar e outro reduzir. (10) 

 3.1.2 Formas de prevenção da corrosão 

Uma das formas de prevenir a corrosão é através de uma seleção minuciosa dos materiais, 

desde que o ambiente de corrosão tenha sido caracterizado. Porém definir como o ambiente 

ira se comportar ao longo do tempo pode ser algo bem subjetivo, já que existem regiões em 

que o clima pode variar de forma bem intensa ao longo do ano e em contra-partida pode ter 

um comportamento mais estável. Por isso se torna bem complexo definir o tempo de vida de 

um determinado material ou ativo operacional que será usado. Neste caso em específico, o 

custo pode ser bem significativo; não é sempre economicamente viável empregar o material 

que proporciona qualidade ótima de proteção contra a corrosão. Algumas vezes outras 

medidas se fazem necessárias.(1) 

Barreiras físicas a corrosão são aplicadas sobre a superfície na forma de películas ou 

revestimentos. Uma grande diversidade de materiais metálicos e não metálicos está disponível 

para utilização nos sistemas anti-corrosivos.  É essencial que o material mantenha um alto grau 

de adesão sob a superfície e que sem dúvida exige um tratamento da superfície do material 

aplicado. Na maioria dos casos o revestimento deve ser não reativo ao ambiente corrosivo, 

além de ser resistente aos danos mecânicos que expõem o material nu ao ambiente corrosivo. 

Neste trabalho iremos direcionar nossos estudos aos revestimentos poliméricos.(10) 

3.2 Tintas 

A proteção de superfícies com uso de tintas vem sendo utilizada desde tempos imemoriais. 

Produtos naturais que contem polímeros em sua composição, como cera de abelha, piche e 

breu já eram conhecidos dos antigos egípcios e gregos, que os usavam combinados a certos 

minerais coloridos para preparar revestimentos com finalidades decorativas. Na idade média, o 

óleo de linhaça era aquecido com resinas naturais, que causava oxidação e polimerização, 

resultando em produtos adequados para a preparação e composição de revestimentos 

diversificados, muitas das quais ainda hoje persistem em boas condições.(3) 
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A partir do século XX ocorreu um grande investimento tecnológico em revestimentos 

especialmente nas matérias-primas e afins. Atualmente os revestimentos representam uma 

das áreas mais importantes e diversificadas de aplicações poliméricas.(3) 

Tratando-se de tintas, estamos falando em um produto com inúmeras características e 

composições que requer um processo minucioso no seu desenvolvimento. A tinta pode ser a 

principal barreira de proteção metálica e é dividida e classificada por diversas formas. Sua 

seleção ira ser definida a partir das propriedades a qual o material revestido será utilizado. Para 

isso é interessante ter um conhecimento vasto sobre a classificação e as propriedades que se 

deseja desses revestimentos.  O componente base ou resina é geralmente o responsável por 

tais características. (2) 

Composição de revestimento: Consiste em um produto (“coating”) contendo um material 

polimérico, resinoso, dissolvido ou disperso em um solvente, podendo ainda conter pigmentos, 

corantes e aditivos diversos conforme o propósito a que se destinam. É fundamental a 

presença de um polímero como formador de uma película na composição do revestimento, 

caso contrário teremos uma película apenas com função protetora ou estética como a água de 

cal. Componentes voláteis como aditivos e corantes atuam apenas como agentes coadjuvantes 

melhorando suas características.(1) 

As principais características que um revestimento deve ter para que se cumpra sua função são: 

baixa permeabilidade a vapores, em especial ao vapor da água, adesão ao substrato, 

resistência a abrasão e boa resistência a agentes químicos e ácidos; boa resistência a condições 

climáticas. Além disso a película polimérica deve possuir propriedades elastoméricas e resistir a 

expansão e contração do substrato sem sofrer trincas ou destacamento.(2) 

3.2.1 Classificação das Tintas 

As tintas são classificadas como verniz, laca, esmalte e tinta-de-base, conforme os constituintes 

presentes em sua formulação.(3) 

Verniz é uma tinta transparente sem pigmento, essa característica distingue o verniz das 

demais composições de revestimentos.(3) 

Laca é uma tinta, pigmentada ou colorida. Seu componente base é um polímero ou uma 

resina, solúvel e fusível, não-reativo, com elevado peso molecular já adequado as 

características finais da película.(3) 

Esmalte é uma tinta opaca, pigmentada ou colorida. Seu componente base é um polímero ou 

uma resina, solúvel e fusível, porém reativo, com peso molecular relativamente baixo. Durante 

a evaporação do solvente ocorre uma reação química que reticula o polímero, tornando a 

película insolúvel e infusível. Essa é a diferença fundamental entre a esmalte e a laca(3) 

Tinta-de-base é uma tinta caracterizada por apresentar alto teor de pigmento. Serve para 

proteção contra corrosão e uma melhor adesão entre a camada seguinte de tinta e o substrato 

metálico. Possui uma grande quantidade de pigmentos que é o que lhe diferencia das outras 

composições.(3,5) 
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3.2.2 Componentes das tintas 

O componente-base é um produto macromolecular. Atua como agente aglutinante dos demais 

constituintes da formulação. É o responsável pelas características primárias das películas como, 

flexibilidade, resistência ao risco, brilho, adesão ao substrato e proteção por barreira do vapor 

da água. Importante ressaltar que as propriedades mecânicas do revestimento cresce com o 

aumento do peso molecular. Por outro lado a viscosidade também acaba crescendo 

dependendo muito do solvente que será utilizado. Dessa forma a viscosidade de aplicação da 

tinta, quanto maior o peso molecular do componente base, menor será sua concentração 

admitida na solução. (5) 

Componente volátil é um fluido geralmente orgânico com ação de solvente. Sua principal 

função é obter um componente com viscosidade adequada para aplicação no substrato. Sua 

escolha tem papel fundamental sobre as propriedades na película e assim o processamento 

das tintas. Bons solventes são aqueles em que as moléculas de polímeros estão estendidas ao 

longo da cadeia molecular e a interação polímero-polímero ao longo da cadeia acarreta a 

formação de um filme forte. Caso contrário as moléculas tendem a se enrolar como novelos 

acarretando em um filme fraco.(3,5) 

A semelhança entre as cadeias químicas de um polímero solvente bem como, flexibilidade, 

peso molecular mais baixo e menor cristalinidade favorecem a solubilidade. Dessa forma pode 

se ter uma escolha de um bom solvente para cada componente que se desejar.(3) 

Umas das metas na fabricação de tintas é obter máxima concentração de polímero junto com 

uma viscosidade adequada na aplicação da solução. Dessa forma é preciso balancear as 

propriedades mecânicas da película resultante e a concentração do componente-base em 

solução. De modo a resultar um revestimento de composição tecnicamente viável.(3) 

O pigmento é um dos constituintes mais importantes da composição do revestimento. 

Podendo ser um sólido orgânico ou inorgânico, finamente dividido, colorido ou não, com índice 

de refração em torno de 2 a 2,7 e insolúvel no meio polímero/solvente/resina. As principais 

funções dos pigmentos seria prover coloração e brilho, proteger o componente base da 

degradação dos raios UV, inibir a corrosão do substrato por ação catódica ou anódica em tintas 

de base; aumentar a resistência ao risco das películas.(3,5) 

Os pigmentos são responsáveis pelo poder de cobertura e opacidade das tintas, que é definida 

como a propriedade que uma composição de revestimento possui de encobrir totalmente um 

substrato no qual a tinta foi espalhada. É avaliado com a espessura mínima de película 

necessária para encobrir o substrato, ou seja, quanto maior for o número de demãos 

necessárias, isto é, quanto maior for a espessura de camada de tinta, menor será o poder de 

cobertura desta tinta. Pigmentos também auxiliam na proteção contra corrosão como é o caso 

do Zn e alguns polímeros condutores.(5) 

Os aditivos são compostos utilizados em pequenas quantidades visando eliminar, reduzir ou 

propiciar alguma característica, essencial ou não, ao desempenho da composição do 

revestimento, sem afetar a estrutura química do componente base. Assim agentes 

reticuladores e de catalisação não são considerados aditivos.(3) 
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Diversos critérios podem ser utilizados na escolha dos aditivos conforme sua função: 

plastificantes, corantes, dispersantes, secantes, agentes anti-UV e bactericidas.(4) 

3.2.3 Propriedades das Tintas 

A adesão ao substrato é a primeira e uma das mais importante características tecnológicas da 

película. Após a aplicação o revestimento deve ainda exibir a viscosidade relativamente baixa, 

para que possa fluir com facilidade para os interstícios do substrato e assim deslocar o ar 

presente que atua negativamente, enfraquecendo o substrato.(3) 

A molhabilidade é uma propriedade que é definida de acordo com a boa escolha do solvente. 

Assim deve-se ter uma tensão superficial moderada sólido/líquido e líquido vapor.(12) 

 

Figura 3: Vetores representantes das forças entre a tinta e o substrato metálico 

A boa adesão esta relacionada com a tensão superficial σs-g que deve ser maior que σsl para que 

se tenha um espalhamento e uma boa adesão ao substrato. 

A natureza e magnitude das forças de interação na interface são descritas pelo mecanismo de 

adesão que são as seguintes: ancoragem, difusão, eletrônico e adsorção. Esses mecanismos 

não competem entre si e sim atuam em conjunto. Nenhum mecanismo individualmente pode 

explicar a adesão de uma película em uma superfície qualquer, mas em certos casos um 

mecanismo poderá ser o preponderante.(12) 

Ancoragem é a inserção mecânica do adesivo nas irregularidades superficiais do substrato. Isso 

acontece devido à viscosidade adequada da tinta aplicada e pode ser alcançado com um bom 

jateamento, fosfatização ou lixamento do substrato.(3) 

Difusão é quando o adesivo e o substrato possuem um parâmetro de solubilidade similar. Isso 

requer que a cadeia polimérica e do substrato possuam mobilidade suficiente e sejam 

mutuamente compatíveis.(3) 

Eletrônica seria uma adesão decorrente das forças eletrônicas atrativas entre a película e o seu 

substrato.(3) 

Adsorção propõe que um íntimo contato intermolecular deve ser provido para se conseguir 

uma aderência. Os materiais se aderem devido as forças interatômicas e intermoleculares que 
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se estabelecem na superfície entre o substrato e a película. As ligações primárias são as mais 

fortes, ligações secundárias as mais fracas e as ligações doador-aceptor são intermediárias. (3) 

3.2.4 Classificação quanto aplicação 

Diferentes combinações de tintas podem ser aplicadas para que se tenha um revestimento 

com melhores propriedades e proteção. Essas tintas são classificadas de acordo com sua 

ordem de aplicação. (5) 

3.2.4.1Tinta primária (Componente Base) 

O primer é a tinta de base, sendo considerado o mais importante componente dos sistemas de 

proteção pintura, uma vez que contém os pigmentos anticorrosivos para assegurar uma boa 

proteção do substrato. (5) 

As principais características de um primer são: 

Aderência (forte ligação ao substrato); Coesão (alta resistência interna); 

Inércia e proteção anticorrosiva (forte resistência aos agentes químicos e corrosivos); 

Dilatação (flexibilidade apropriada). 

O primer é a base na qual o restante do sistema de pintura é aplicado, sendo a base para 

aderência do sistema de pintura total. O primer deve também ser uma base compatível e 

adequada para a camada subsequente (seja o intermediário ou o acabamento).  

Os primers também, sob certas condições (particularmente onde eles são utilizados para 

condições de imersão), devem ter resistência química equivalente ao restante do sistema de 

pintura, para proteção satisfatória contra a solução química na qual ele estiver imerso. Esta 

propriedade é geralmente associada com a impermeabilidade do sistema de pintura e, a 

menos que o primer seja tão altamente resistente quanto o restante do sistema, a quebra sob 

o filme poderia causar rápida corrosão. (5, 2) 

3.2.4.2 Tinta intermediária 

As tintas intermediárias são geralmente utilizadas em sistemas de pintura para complementar 

as características mecânicas e de impermeabilidade do sistema, permitindo alcançar maiores 

espessuras e assegurando maior resistência iônica. (5) 

A espessura física dos sistemas de pintura melhora muitas outras propriedades essenciais de 

um revestimento, como o aumento da resistência química, redução da velocidade de 

transporte de vapor, aumento da resistência elétrica, resistência à abrasão e resistência ao 

impacto e isolamento térmico. A tinta intermediária deve também ter forte aderência ao 

primer e ser uma boa base para o acabamento, para que não haja problemas de aderência 

entre camadas. (5) 

3.2.4.3 Tinta de acabamento 

Os acabamentos também desempenham importantes funções em um sistema de pintura: 
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-Fornecem um selamento resistente para o sistema de pintura; 

-Formam a barreira inicial ao ambiente; 

-Fornecem resistência aos agentes químicos, água e intempéries; 

-Produzem uma superfície resistente ao desgaste; 

-Fornecem aparência e características estéticas de cor, textura e brilhos finais. 

Em algumas situações, no entanto, a tinta intermediária fornece a barreira principal ao 

ambiente, enquanto o acabamento é aplicado para diferentes finalidades. O acabamento pode 

se utilizado para produzir uma superfície antiderrapante, enquanto que o intermediário e o 

primer fornecem a barreira ao ambiente.(5) 

3.3 Resinas (Componente-Base) 

A resina é o componente formador do filme propriamente dito, servindo como estrutura 

fixadora do pigmento e atuando, também, com uma barreira para o processo de corrosão. Sem 

a presença da resina, todos os demais componentes de uma tinta não teriam aderência junto 

ao substrato. A resina atua inibindo os processos de transporte através da mesma, 

principalmente o de difusão de sais, solubilizados em água, e a difusão de oxigênio, que estão 

relacionados com o processo corrosivo. (2,3,5) 

A resina geralmente define a classe a que a tinta pertence e suas principais características, 

como o mecanismo de formação do filme, aderência, tempo de cura. Tem-se assim, por 

exemplo, tintas acrílicas, alquídicas, epoxídicas, etc. Todas levam o nome da resina básica que 

as compõem. Elas são as responsáveis por proteção por barreira. (2,3,5) 

A resina epóxidica será a principal resina estudada neste trabalho, mas também é interessante 

o conhecimento básico sobre outra resina, poliuretânica, que é muito utilizada como tinta de 

acabamento e será um dos ingredientes presentes na tinta industrial que servirá de base 

comparativa. (5) 

3.3.1 Sistemas Poliuretânicos 

Os sistemas poliuretânicos são obtidos basicamente pelo resultado da condensação de 

poliálcoois com isocianato (aromático ou alifático): (5) 

 

Dando lugar a uma unidade polimérica fundamental do tipo: 

 

 Os poliisocianatos estão presentes em grande número de polímeros na indústria de 

revestimentos, e se caracterizam pela reação do grupo isocianato com hidrogênios ativos, 
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reação comumente chamada de “uretânica”, tanto na sua obtenção quanto na cura dos 

respectivos revestimentos. Em muitos casos a reação uretânica ocorre durante a preparação da 

resina correspondente, e neste caso os grupos isocianatos não participam da cura final, sendo 

as monocomponentes. Porém, quando o grupo isocianato está presente nos sistema de resinas 

e participa do processo de cura do revestimento, as tintas podem ser apresentadas na forma 

de monocomponentes ou bicomponentes. No primeiro caso, o grupo isocianato está 

bloqueado e é liberado no momento da cura para reagir com outro componente do sistema de 

resinas. No segundo caso, os poliuretanos apresentam uma grande importância, devido à 

grande variedade de polímeros que podem reagir com os grupos isocianatos presentes nos 

outros polímeros que façam parte da composição do revestimento (acrílicos, alquídicos, 

epóxis). (14) 

As resinas poliuretânicas podem ser lineares ou altamente entrecruzadas. São sistemas de alto 

desempenho, possuem excepcional resistência a intempéries, alto grau de dureza, resistência à 

abrasão, flexibilidade, impacto, ótimo brilho e excelente resistência química.(5) 

Os sistemas poliuretânicos são utilizados apenas como acabamento (devido ao seu alto custo) 

em estruturas metálicas, equipamentos e acessórios de galvanizados, alumínio, cobre e aço 

inox, revestimento externo de tanques e tubulações e pinturas de substratos ferrosos sobre 

tinta de fundo epóxi. (14) 

3.3.2 Sistema Epoxi 

 
As resinas epóxi são os mais importantes veículos para um efetivo combate aos problemas de 

corrosão. Resina epóxi são polímeros caracterizados pela presença do grupo glicidila em sua 

molécula, além de outros grupos funcionais. A resina epóxi durante a cura resulta em uma 

estrutura tridimensional. Este é o caso das tintas bicomponentes. (2) 

 

A transformação de uma oleifina num grupo epóxi já é conhecida desde o século XX e na 

década de 40 começou a ser produzida em escala industrial. A primeira resina epóxica foi 

obtida na Alemanha em 1930 pelo pesquisador Schlack á partir da reação da epicloridrina e 

bisfenol. O nome comercial dessas resinas é Araldite, epokote e durepoxi. E são fabricadas pela 

Dow e Ciba-Geigy. São curadas pela poliaminas, e anidros produzindo termorrígidos com 

excelentes propriedades mecânicas, adesividade e resistência a abrasão. (2) 
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A formação do filme durante a cura de uma resina epóxi pode ocorrer de diversas formas pois 

o grupo glicidila é capaz de reagir com uma ampla gama de funções químicas, conduzindo a 

uma estrutura tridimensional.(2,5) 

Os sistemas epóxi catalisados(bicomponente) são compostos por resina epóxi e um catalisador 

conveniente (agente de cura). Para formação do filme sólido, deve-se promover a reação da 

resina por condensação com outros compostos (aminas).  

Os sistemas epóxi curados com poliaminas, geralmente etileno diamina e o dietileno triamina, 

apresentam alta resistência química, tempo de secagem curto e boas propriedades mecânicas. 

O principal inconveniente da utilização das aminas é que elas são muito voláteis, sendo seus 

vapores tóxicos e irritantes. São sistemas utilizados principalmente em ambientes industriais e 

situações de imersão. (5) 

Os sistemas epoxicos monocomponentes são possíveis desde que a amina esteja numa forma 

tal de que são complexadas e regeneradas após a aplicação.  Uma possibilidade é representada 

pelo uso de cetiminas, que são produtos de reação de aminas e cetonas; em presença de 

umidade as cetinas se decompões formando cetonas e aminas originais: (2) 

 

 

A cura ocorre em temperatura ambiente devido a ação da umidade do ar; as cetiminas podem 

ser consideradas um reticulante latente. (5) 

Uma alternativa para se obter uma composição epoxi-amina de monocomponente, isto é 

estável a temperatura ambiente, envolve o uso de complexos de cordenação metalamina, que 

por serem termoinstáveis, se decompõe quando aquecidos, liberando a amina; um exemplo 

são os complexos formados entre o cloreto de zinco com aminas alifáticas que, quando 

adicionadas à solução de resinas epóxi, resultam em sistemas estáveis a temperaturas abaixo 

de 40oC  e curam a temperaturas superiores a 70oC. (5) 

Têm sido formulados sistemas epóxi modificados com aminas aromáticas e isocianatos, com 

grande capacidade de aderência em superfícies com limpeza mecânica. São sistemas de alta 



18 
 

espessura (da ordem de 120 a 150µm por demão) e com pigmentos lamelares do tipo óxido de 

ferro micáceo ou alumínio, proporcionando excelente proteção por barreira, e denominados 

epoximastics. (5) 

Os sistemas epóxi modificados por outros polímeros são o epóxi-fenólico, epóxi-formaldeído, 

epóxi-uréia, poliamina são muito utilizados como revestimentos para embalagens no setor 

alimentício. (5) 

Quando utilizamos um sistema epóxi modificado por um polímero como a polianilina: teremos 

uma PAni em solução com resina epóxi. Dessa forma a PAni, por ser condutora, será a 

responsável pelas características de proteção anódica do substrato. Assim uma película de 

óxidos é formada sobre o substrato metálico aumentando sua barreira como proteção contra 

corrosão. (4,9) 

 

 

Tabela 1 Dados da Resina epóxi 

Na tabela acima tem os dados das resinas epóxis com as propriedades e observações. 

3.4 Introduções Polímeros condutores 

Os polímeros condutores, também chamados metais sintéticos, são materiais poliméricos que 

conduzem eletricidade – e cuja descoberta rendeu a três cientistas o Prêmio Nobel de Química 

de 2000 – estão destinados a tornar-se uma das principais matérias-primas de componentes de 

aparelhos e dispositivos eletrônicos. (4) 

Até os anos 70, não era de conhecimento científico que alguns compostos orgânicos poderiam 

conduzir eletricidade. Os descobridores desse composto foram os pesquisadores Alan G. 
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MacDiarmid, da Universidade da Pensilvânia (EUA), e Hideki Shirakawa, da Universidade de 

Tsukuba (Japão), mais o físico americano Alan J. Heeger, da Universidade de Santa Bárbara.(4) 

A estrutura e a natureza elétrica dos átomos são responsáveis pelas propriedades dos 

condutores e isolantes, de maneira a que um polímero só se torna um condutor ou quando são 

removidos elétrons (oxidação) ou quando são adicionados elétrons (redução); que é o processo 

de dopagem. (6) 

Compostos poliméricos com ligações duplas conjugadas possuem um aumento de até 15 

ordens de grandeza na condutividade elétrica quando submetidos ao processo de dopagem 

química ou eletroquímica. (6,9) 

Polímeros industriais como PVC, polibutadieno, polietileno geralmente são utilizados como 

isolantes nas aplicações da indústria eletroeletrônica, porém quando nesses polímeros 

incorporam cargas condutoras como negro de fumo e partículas metálicas, elas passam a 

conduzir eletricidade e passam a se chamar de polímeros extrinsecamente condutores. (9) 

Os polímeros intrinsecamente condutores (PICs) são formados por moléculas que são 

caracterizadas por ligação dupla alternadas formando uma estrutura ressonante com 

deslocalização dos eletrons na ligação π que podem transitar livremente quando são gerados 

sítios livres nas cadeias polímericas. Ao contrario dos condutores extrínsecos os PICs não 

dependem da adição de materiais condutores em sua matriz para conduzir eletricidade. A 

condução ocorre ao longo da própria cadeia do polímero e é uma propriedade intrínseca deste. 

(6) 

Os PICs têm sido muito estudados devido ás suas atraentes propriedades elétricas e ópticas. 

Neste trabalho será estudado a Polianilina que trata-se de um polímero condutor com elevada 

estabilidade química no estado dopado, em condições ambientais e facilidade de 

polimerização.(6) 

3.4.1 Forma de proteção da  Pani 

A possibilidade de proteção anódica foi sugerida em 1954 e baseia-se na formação de um filme 

de óxido protetor por aplicação de corrente anódica externa, em condições adequadas para 

que seja possível a passivação do material metálico. (6) 

A aplicação da proteção anódica faz com que a dissolução do filme de óxido seja impossível e 

qualquer falha que apareça no filme é reparada pela formação de novo filme.(4) 

Diferente da proteção catódica que pode ser aplicada a qualquer metal, a proteção anódica só 

pode ser aplicada a metais ou ligas que se passivem, como o Fe, Ni, Cr, Ti e respectivas ligas, 

não sendo aplicável para Zn, Mg, Cd, Ag, Cu e outros.(6) 

Tintas com PAni oferecem revestimentos com alta resistência à corrosão para superfícies de 

aço. Estabelece-se que a proteção contra a corrosão fornecida pela  PAni, que ao se reduzir por 

ser condutora,  forma uma camada de óxido sobre o substrato metálico (região anódica). (9) 

A novidade destes revestimentos reside na geração de inibição de corrosão por três 

mecanismos operacionais simultaneamente que são: a melhoria das propriedades de barreira; 
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comportamento redox de PANI e formação de junções p-n impedindo transporte de carga fácil 

quando o revestimento é danificado por um risco.(4) 

3.4.2 Mecanismo de polimerização 

A PAni é um poli(ciclo aromático) contendo ciclos aromáticos ligados entre si nas 

posições ‘para’ por átomos de nitrogênio e forma-se segundo o mecanismo apresentado na 

figura 4, onde no início do processo de polimerização o caminho 1 deve ser predominante, por 

existir alta concentração de monômero e ocorrer uma enorme diferença entre os potenciais 

de oxidação da anilina e do polímero que está se formando. Já nos últimos estágios da polime-

rização, quando quase todo o monômero foi consumido, o caminho 2 é preferencial. (6) 
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Mecanismo de formação da PAni 

De maneira geral os polímeros condutores podem ser obtidos por oxidação química ou 

eletroquímica dos monômeros. (6) 

 A síntese química consiste na reação do monômero, em um meio conveniente, com um 

agente oxidante capaz de produzir um potencial de oxidação igual ou maior ao exigido para a 

reação de polimerização do respectivo monômero. (6) 

3.4.3 Forma da Polianilina: 

Por ser um PIC incomum, a PAni pode se apresentar de diversas formas, sendo as principais 
divididas em dois estados reduzidos (leucoesmeraldina base (LB), leucoesmeraldina protonada 
(LP)) e dois estados oxidados (esmeraldina base ou PAni desdopada (PAni EB) e esmeraldina 
protonada ou PAni dopada (PAni EP)). As duas formas oxidadas, PAni EB e PAni EP podem ser 
empregadas como agente ativo na proteção anticorrosiva por mecanismo anódico.(4) 

 

Figura 5 Fomas da PAni 

Na figura 5 podemos ver as diferentes formas de oxidação da pAni.  

Além dos diferentes estados de oxidação, as polianilinas podem apresentar-se sob a forma 
protonada e desprotonada, sendo que a mais usada é na protonada. (4) 

 

 
  

Figura 6 Dopagem da polianilina base esmeraldina pelo ácido 
Dodecilbenzenosulfônico(DBSA) 

 



22 
 

Na figura 6 temos uma PAni protonada por um ácido DBSA. 
 
A partir de 1980 os estudos sobre a PAni como polímero condutor apresentaram avanços 
significativos devido a enormes possibilidades de aplicações práticas advindas de sua 
estabilidade e processabilidade. Inúmeras aplicações tecnológicas têm sido descobertas para a 
polianilina e seus derivados, dentre as quais menciona-se o seu uso como agente protetor 
contra a corrosão em aços e ligas de alumínio. (4,6) 
 
3.4.4 Processabilidade da Pani 
 
O processamento de um polímero como a PAni em objetos e dispositivos úteis pode ser 
problemático. Derreter os polímeros não é possível uma vez que o polímero se decompõe 
abaixo da temperatura de fusão. A maior dificuldade tem sido encontrar uma maneira de 
dissolver um polímero de alto peso molecular. (8) 
 
Numerosos estudos fizeram uma melhoria na processabilidade da PANI. Recentemente foi 
demonstrada uma PANI na forma de sal de esmeraldina ou uma base isolante de esmeraldina 
que poderia ser processada em uma solução contendo um ácido forte como H2SO4.(9,8) 
 
Um estudo reportou que um ácido protônico funcionalizado tal como o ácido sulfônico CSA, 

DNNSA, DBSA possam dissolver fracamente em líquidos polares orgânicos. Tem-se melhorado a 

processabilidade da PAni e esta também pode ser preparada na fase solida do sal de polímero 

de esmeraldina, transformando a base isolada do sal de esmeraldina e redopando o ácido 

protônico funcionalizado. (8) 

Mesmo assim a PAni formada possui uma baixa solubilidade, mais ou menos 1% em solventes 
orgânicos e a melhoria na processabilidade foi mínima.(8) 
 
A síntese da pani utilizando solvente orgânicos pelo método de polimerização por emulsão 

também foi estudada por Killin. Eles preparam uma PAni de DNNSA por sal de esmeraldina na 

presença de 2-but-oxietanol e água, verificaram que a mistura PANI/ DNNSA é solúvel em  um 

solvente orgânico como xileno.(8) 

Neste estudo o sal de esmeraldina com ácido dodecilbenzenosulfonico (PANI/DBSA) complexa 

em água e um solvente orgânico como tolueno, dessa forma foi obtido por uma técnica direta 

de polimerização por emulsão e assim melhorou o processamento da polimerização por 

emulsão. A PAni ficou solúvel no meio com tolueno.(8) 

No caso do presente trabalho a PAni pode ser misturadas com dois tipos diferentes de resina 

epoxi, bicomponente e monocomponente, podendo assim ser produzida uma tinta com 

propriedades de barreiras ,resistência mecânica e com capacidade de proteção anódica ao 

metal que será aplicada.(9,5,8) 

Existem inúmeros estudos que mencionam a PAni no seu estado básico e não condutor como  

agente de proteção anódica. Nesse trabalho a PAni será polimerizada na sua forma dopada.  

Porém no caso da resina bicomponente (ARADUR 7071) esta será curada por uma resina básica 

que poderá vir a desprotonar a PANI. Porém o mais importante do mecanismo de proteção é 

que não é necessária a PAni ser condutora durante a mistura com a resina e sim que durante o 

ataque de uma solução eletrolítica ela ofereça também uma proteção por barreira. da películ. 
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(5,9,8) 

3.5 Impedância Eletroquímica 

A espectroscopia de impedância eletroquímica é uma das melhores técnicas para 

monitoramento de sistemas formados por filmes. A Figura 7 representa um metal revestido 

com um filme em um meio eletrostático. A fase volume é um reservatório de íons, os quais são 

injetados no filme através da interface solução/filme orientados pela diferença de potencial 

aplicado. A eletroneutralidade é mantida pelo fluxo eletrônico através da interface filme/metal. 

Esta última interface é impermeável aos íons, ou seja, se trata de um eletrodo não poroso. (7) 

Da mesma forma o fluxo eletrônico desaparece na interface filme/solução, na Figura abaixo 

 

Figura 7 Esquema de uma célula eletroquímica com interface solução/filme/metal. Onde J’ e J’’ 

corresponde o fluxo iônico e eletrônico, respectivamente. O circuito apresentado abaixo 

representa o circuito geral.  

  

A resposta AC da célula é convencionalmente representada por um circuito equivalente que 

fornece uma total representação da distribuição do potencial elétrico no sistema. O tipo de 

circuito é altamente dependente do sistema. Um circuito geral é apresentado na figura 7, onde 

Z1 é a impedância associada com os efeitos interfaciais solução/filme, reações interfaciais e 

polarização da interface, Z2 é a impedância da interface metal/filme associada com 

transferência de carga, efeitos da dupla camada e difusão de íons através do filme. (7) 

3.5.1 Elementos de Circuito e Circuito Equivalente 

Os elementos de circuito são descritos com um ou mais parâmetros de acordo com suas 

dimensões. Os elementos de circuito comuns são resistência, R, capacitor C e indutor L. 

Existem outros elementos que foram desenvolvidos para descrever os padrões dos processos 

eletroquímicos, como o elemento de fase constante, elemento de Warburg entre outros. (7) 

Em tese temos um circuito com uma resistência e um capacitor em paralelo. Quando a 

corrente passa pela parte capacitiva, eletrólito/filme, a figura 8 representa o sistema em 

questão 
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Figura 8 Diagrama de Nyquist para um CPE com Q= 10-6e n = 0,8 em série com uma resistência 

R = 100 Ohm. 

Agora quando a corrente começa a passar pelo trecho da resistência, substrato/eletrólito, 

temos a figura 9 no sistema de impedância. 

 

 Figura 9 Plano complexo para um circuito com Rs = 10 Ohm em série com um CPE com Q= 10-

6e n = 1 em paralelo com uma resistência R = 100 Ohm. 

3.6 Polarização 

A polarização é a modificação do potencial de um eletrodo devido a variações de concentração 

ou variação de resistência ôhmica. Se não houvesse o efeito do fenômeno da polarização a 

corrente entre ânodos e catodos seria muito mais elevada. A polarização promove a 

aproximação dos potenciais das áreas anódicas e catódicas e produzem aumento na resistência 

ôhmica do circuito, limitando a velocidade da corrosão [16]. Por causa destes fenômenos as 

taxas de corrosão observadas na prática são inferiores às que ocorreriam caso as pilhas de 

corrosão funcionassem ativamente em todas as condições dos processos corrosivos. 

 

3.7 Aderência 

Após o correto tratamento de superfície e aplicação adequada, o desempenho da aplicação e 

proteção pode ser conferido por meio dos testes de aderência.  A aderência é uma 

característica fundamental de um bom revestimento e é de extrema importância para uma boa 

proteção do substrato. 
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Esses testes dividem-se em 3 tipos que: 

1) teste de aderência por corte em “X” (método A), conforme ABNT NBR 11003 que avalia 

adesão substrato/filme; 

2) teste de aderência por corte em grade (método B), conforme ABNT NBR 11003 que avalia 

adesão substrato/filme. 

3) teste de aderência por tração (“pull-off test”), conforme a ABNT NBR 15877 que avalia 

adesão substrato/filme; 

 

3.8 Infravermelho 

A espectroscopia de Infravermelho (IV) consiste no estudo da interação da radiação 

infravermelha com a matéria. Esta interação é representada num gráfico que relaciona a 

intensidade da radiação absorvida pela matéria com o comprimento de onda dessa radiação – 

o espectro de IV. (15) 

O equipamento que permite obter estes espectros é denominado espectrómetro de 

infravermelho. (15) 

A luz ou radiação eletromagnética decompõe-se em dois componentes ondulatórios, uma onda 

eléctrica e uma onda magnética. A componente elétrica esta associada a um vetor elétrico, é a 

que vai interagir com as moléculas, originando assim a absorção de radiação IV. (15) 

Quando a radiação IV interatua com a matéria, é absorvida pelas suas ligações químicas, 

fazendo com que estas vibrem de formas diferentes. Tal como as cordas de uma guitarra, as 

moléculas possuem frequências características de vibração ou modos normais de vibração, e o 

número destes modos, que depende da estrutura química da molécula. (15) 

Ligações interatómicas mais energéticas absorvem radiação IV com números de onda mais 

elevados. Por outro lado, verifica-se que determinadas ligações, como as presentes nos grupos 

funcionais, quando presentes em diferentes tipos de moléculas, interagem com a radiação IV 

do mesmo modo, ou seja, apresentam picos de absorção bem definidos. Esta relação entre a 

estrutura química das moléculas e a radiação IV faz com que a espectroscopia IV seja uma 

ferramenta essencial na análise química de substâncias. A maioria das moléculas conhecidas 

absorve radiação do IV, o que explica a utilização da espectroscopia do IV médio na 

identificação de grupos moleculares. (15) 

 

 

 

 

 

 



26 
 

4. Materiais e Métodos 

4.1 Polimerização da PAni por emulsão 

A Polimerização da PAni/DBSA foi realizada pela polimerização de 0,06 mol de anilina em uma 

emulsão previamente preparada com 200ml de água destilada, 0,1 mol de DBSA (acido 

dodecilbencenosulfonico) e 50 ml de tolueno, resfriados a 00C. Após uma hora de agitação da 

mistura nestas condições, foi gotejado lentamente na solução por um período de 1 horas  0,04 

mol do iniciador PSA solubilizado em 50ml de água. Em seguida a reação foi mantida por mais 

5 horas como esta na figura 10. Por fim, 200ml de tolueno foram adicionados a solução para 

finalizar o processo de polimerização. Essa mistura foi deixada em repouso e após formar uma 

solução homogênea ocorreu a separação em duas fases: água e solvente. A PAni obtida, 

dopada com DBSA, permaneceu solubilizada na fase do solvente e o DBSA e o PSA não reagidos 

ficaram na fase da água. Figura 11.  

 

Figura 10 Imagem da emulsão onde acontece a polimerização da PANI 
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Figura 11 Separação das fases PANI/solvente e Água/PSA 

 

Essa pani foi submetida ao infravermelho para analisarmos a presença de na solução da fase 

PAni/DBSA. 

4.2 Preparação das tintas 

As tintas foram preparadas utilizando equipamento específico para esta finalidade e os 

componentes foram pesados conforme as formulações descritas na tabela 1. A PAni foi 

dispersa na resina usando um dispersors DISPERMAT N1 (BYK Gardner), com um disco Cowles 

acoplado a uma velocidade de aproximadamente 3000rpm durante 10min. Como o pigmento 

já estava solubilizado não foi necessária etapa de moagem. 

Tinta Resina Epoxi % Pani % 

1-EM 99 1 

2-EM 95 5 

3-EM 90 10 

4-EB 99 1 

5-EB 95 5 

6-EB 90 10 

Tabela 1 Com os respectivos percentuais resina e pani 

(a) EM = Resina epóxi monocomponente; EB = Resina Epoxi Bicomponente 

(b) A quantidade de Pani foi calculada considerando o teor de não voláteis da resina de 

acordo com a norma NBR 7340 

4.3 Tinta industrial para análise comparativa 
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Uma tinta industrial da marca Shewin Williene foi usada para comparação dos resultados com 

as tintas com PAni. Também foram pintadas duas placas de aço ferro carbono com uma tinta 

primer epóxi com nome Sumador 121 e duas placas com a tinta primer epóxi (sumador121) e 

mais um acabamento de Poliuretano da mesma marca com nome Adinaral 150  

4.4 Desengraxe 

Foi utilizado um desengraxante industrial da marca Shewin Williene   para todas as placas de 

aço SAE1010. 

4.5 Aplicação das tintas 

As placas de aço SAE1010 foram desengraxadas e pintadas por um  aplicador automático de 

filmes da marca Atomatic Film Aplicator com haste de 100 micrometros.  As placas foram feitas 

em duplicatas para análises de impedância e polarização e suas espessuras de filmes foram 

medidas com um medidor BYKO test 7500. 

 

 Figura 12 Atomatic Film Aplicator  

As tintas epóxis industriais utilizadas como comparativo tiveram que ser aplicadas por um 

pincel para não danificar o equipamento devido sua maior viscosidade. 
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Figura 13 Placas com as tintas analisadas na impedância e polarização 

4.6 Analise de Impedância 

O equipamento utilizado nos ensaios foi um potenciostato AUTOLAB PGSTAT 302 e uma célula 

convencional de três eletrodos, sendo o eletrodo de referência de calomelano saturado e um 

fio de platina como contra-eletrodo. Todas as medidas foram realizadas em solução de NaCl 

0,1M (pH 5,0) sendo que a área exposta do eletrodo foi de 0,785cm2. As medidas de EIE foram 

realizadas no OCP, à temperatura ambiente, na faixa de frequência de 10-2 a 105 Hz. O sinal 

senoidal utilizado foi de 10 mV. O ensaio de impedância foi monitorado por 72 horas. 

As amostras foram as seguintes: 

-Duas placas revestidas  com resina ARALDITE488 com a tinta EM-1 

-Duas placas revestidas  com resina ARALDITE488 com a tinta EM-2 

-Duas placas revestidas  com resina ARALDITE488 com a tinta EM-3 

 

-Duas placas revestidas  com resina ARALDITE7071 com a tinta EB-4 

-Duas placas revestidas  com resina ARALDITE7071 com a tinta EB-5 

-Duas placas revestidas  com resina ARALDITE7071 com a tinta EB-6 

-Duas placas revestidas com uma tinta industrial epóxi da marca Shewin Williens com nome 

comercial SUMADOR121 

-Duas placas revestidas com resina industrial epóxi da marca Shewin Williens com nome 

comercial SUMADOR121 mais acabamento de poliuretano da mesma marca com nome 

Adinaral150.  Abaixo temos as figuras 14 e 15 que representam as células em duplicatas e o 

esquema da célula de análise por impedância respectivamente. 
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Figura 14 Células com imagem em duplicatas para analise de impedância 

 

Figura 15 Esquema da célula para analise de impedância 

A figura 16 tem a imagem do ambiente onde foi feita a analise com a gaiola de Faraday para 

evitar interferências externas no processo. 



31 
 

 

Figura 16 Potenciostato para analise de polarização e impedância 

As amostras foram submetidas a um teste de impedância nos intervalos de tempo de 48 e 72 

horas. 

4.7 Ensaio de polarização 

As placas também foram submetidas aos ensaios de polarização para a analise de suas 

propriedades anticorrosivas. O equipamento utilizado nos ensaios foi um potenciostato 

AUTOLAB PGSTAT 302 e uma célula convencional de três eletrodos, sendo o eletrodo de 

referência calomelano saturado e um fio de platina como contra-eletrodo. Todas as medidas 

foram realizadas em solução de NaCl 0,1M (pH 5,0) sendo que a área exposta do eletrodo foi 

de 0,78cm2. O intervalo de varredura foi de -1000 mV abaixo do OCP até 1000 mV acima desse 

potencial, com velocidade de varredura de 1mV.s-1 e incremento de potencial de 0,3mV. 

 

4.8 Adesão ao substrato 

Logo após as amostras foram submetidas por uma analise de adesão de acordo com a norma 

ABNT NBR 11003. 
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5 Resultados e Discussões 

5.1 Infravermelho 

Foi realizado um ensaio de infravermelho para analisar se avaliar se a anilina realmente 
polimerizou no processo de emulsão 

 

Figura 17 Espectroscopia de infravermelho PANI/DBSA 

Os picos entre 1400 e 1190cm-1 são atribuídos as vibrações das ligações C-N.  

O pico em torno de 1.130cm-1 pode estar associado com alta condutividade elétrica e 
um alto grau de deslocalização de elétrons, uma vez que é atribuído a um  plano que 
dobra vibração do CH que é formado durante a protonação.  

Picos por volta de 1465 e 1.497cm-1 correspondem ao estiramento  das ligações C=C do 
anel aromático da porção quinóide e  benzenóide, respectivamente. Pode-se observar 

que o pico por volta de 1465cm-1 é mais intenso comparando a 1497 cm-1 devido a 
maior energia das ligações. 

O pico de 1.040 centímetros-1 é atribuído a S = O, enquanto o pico de 1011 cm -1 é 
atribuído a C-H alongamento de anéis benzeno da molécula de DBSA, utilizado como 
dopante e sufactante na reação. Estes picos confirmam a incorporação de DBSA na 
cadeia das PAni. 
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5.2 Espessuras das camadas 

Espessuras de tintas medidas nas placas após a aplicação foram as seguintes 

Tinta MICROMETROS MIL 

EM-1 28,448 1,12 

EM-2 41,402 1,63 

EM-3 39,624 1,56 

EB-4 71,12 2,8 

EB-5 108,458 4,27 

EB-6 68,326 2,69 

EPOXI 144,018 5,67 

EPOXI+PU                    208 8,2 

 

Tabela 2 com o valor da espessura em cada placa de aço carbono 

De acordo com a tabela a tinta 2-EM apresentou um valor superior em espessura em relação as 

outras placas nas quais foi usada a mesma resina com diferentes percentuais de PAni. 

A tint bicomponente com  maior espessura foi a EB-5. As resinas bicomponentes ficaram 

visualmente mais viscosas e isso deixou o filme mais espesso quando aplicado sobre as placas. 

As tintas epóxi e epóxi+PU  apresentou maior espessura  que as tintas com PAni. Isso se deve 

pelo fato delas serem mais viscosas e de difícil espalhamento sobre o substrato. Por isso foi 

necessário usar um pincel ao invés do equipamento automatic Film aplicator. 

5.3.1 Ensaios de Impedância eletroquímica da Resina epóxi monocomponente com 1,5 e 10% 

PAni 

Primeiramente foram comparadas as impedâncias das tintas com resina mocomponente com 

diferentes percentuais de PANI. As amostras ficaram em uma imersão de 48 horas e os 

resultados estão no gráfico abaixo 
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Figura 18 Diagrama de Nyquist de diferentes percentuais de PAni na resina monocomponente 

imersão de 48 horas 

De acordo com o ensaio as tintas de EM-1 e EM-2 apresentaram curvas com formato de arco 

aberto o que indica que a resistência elétrica do filme é muito elevada e o eletrólito ainda não 

atingiu a superfície do metal. Já a curva  EM-3 apresentou um arco fechado que após 48h de 

imersão do eletrólito atingiu a superfície do eletrodo e o filme polimérico apresentou 

resistência elétrica da ordem de 100kΩcm2. As diferenças de espessuras são muito pequenas e 

não tiveram influência nos resultados. 
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Figura 19 Diagrama de bode para os diferentes percentuais de PAni na resina 

monocomponente em imersão de 48 horas 

O diagrama de Bode mostra os mesmos resultados do diagrama de Nyquist numa outra 

representação gráfica. 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Log f (Hz) 

Impedância Bode 
Panimono1%4
2h

Panimono5%4
8h

Panimono10%
48

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
Z' ( kOhm.cm2) 

Impedância Nyquist 
Panimono10%
72

Panimono1%7
2h

Panimono5%7
2

EM-1 48H 

EM-2 48H 

EM-3 48H 

EM-72  

EM-1 72 

horas 

EM-2 72 

horas 



36 
 

 Figura 20 Ensaio de Impedância Nyquist de diferentes percentuais de PAni na resina 

monocomponente em imersão de 72 horas 

Os ensaios foram inconclusivos. Deve ter ocorrido um problema experimental . A figura 20 

mostra o gráfico de Nyquist obtido e a figura 21 o gráfico de Bode. 

 

Figura 21 Ensaio de Impedância bode de diferentes percentuais de Pani na resina 

monocomponente em imersão de 72 horas 

5.3.2 Ensaios eletroquímicos da Resina epóxi bicomponente com 1,5 e 10% PAni 

Semelhante à resina monocomponente, a bicomponente foi submetida aos mesmos ensaios de 

impedância com os mesmos critérios de avaliação. 

As amostras revestidas com  resina bicomponente e 1,5 e 10% de PAni foram analisadas por 

impedância. Os resultados estão na figura 22. 
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Figura 22 Diagrama Nyquist de diferentes percentuais de PAni na resina bicomponente em 

imersão de 48 horas 

A figura 22 mostra que após as amostras após 48 horas de imersão apresentarão EB-5 e EB-4 

apresentaram um comportamento predominantemente capacitivo enquanto que na amostra 

EB-6 é possível medir a resistência do filme que é de certa 76KΩcm2.  
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Figura 23 Diagrama de bode de diferentes percentuais de Pani na resina bicomponente em 

imersão de 48 horas 

A figura 23 mostra os resultados das amostras com resina após 48 horas bicomponente numa 

representação conforme o gráfico de Bode. 

 

Figura 24 Diagrama de Nyquist de diferentes percentuais de Pani na resina bicomponente em 

imersão de 72 horas 
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Após 72 horas de imersão a amostra EB-3 continua capacitiva conforme a figura 24 enquanto a 

amostra EB-5 apresentou uma resistência de cerca de 65KΩcm2. Já a resistência elétrica da 

amostra EB-6 caiu a valores muito baixos da ordem de 1000Ωcm2, o que indica que o eletrólito 

alcançou de forma significativa a superfície do substrato. Este revestimento não apresentou 

mais capacidade de revestir o substrato. As espessuras mão demosntraram relevância nesse 

processo. 

 

Figura 25 Diagrama bode de diferentes percentuais de PAni na resina bicomponente em 

imersão de 72 horas. 

A figura 25 apresenta os dados da figura 24 expressas conforme a representação de Bode. 

5.4 Comparação das resinas mono e bicomponentes com as resins industriais 

Na figura 26 são comparados os resultados das amostras com resina com PAni que apresentou 

os melhores resultados pela técnica de impedância após 48 horas de imersão na solução salina 

com a tinta epóxi e a tinta epóxi+PU. 

As tintas escolhidas para analise foram as que tiveram os melhores resultados tanto na imersão 

de 48 horas quanto na de 72 horas. Por isso foi usada a tinta EM-2 e EB-4 para analise 

comparativa. No Gráfico abaixo temos as tintas avaliadas com imersão de 42 horas para analise 

de impedância. 
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Figura 26 Diagrama Nyquist de diferentes tintas após 48 horas de imersão 

As amostras EM-2, EB-4 e epóxi+PU  apresentaram resultados semelhantes indicando uma boa 

proteção ao substrato após 48 horas de imersão, mesmo com um filme de menor expessura 

em relação a epóxi. A amostra epóxi mostrou uma baixa resistência, cerca de 800KΩcm2, 

elétrica indicando que o eletrólito atingiu a superfície do metal neste período de tempo.  
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Figura 27 Diagrama de Bode diferentes tintas após 48 horas de imersão 

 

O diagrama de Bode da figura 27 mostra os mesmos resultados da figura 26 nesta outra 

representação gráfica..  
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Figura 28 Diagrama de Nyquist de diferentes tintas após 72 horas de imersão 

A figura 28 mostra que a situação observada na figura26 permaneceu inalterada após 72 horas, 

com exceção da EM-2 que perde muito em proteção após as 72 horas. EB-4 mesmo com menor 

espessura possui resultados semelhantes a tinta industrial. 

 

Figura 29 Diagrama Nyquist de diferentes tintas após 72 horas de imersão 

A figura 29 mostra os mesmos resultados da figura 28 apresentados por Bode.. 
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5.4 Ensaio de polarização 

Os ensaios de polarização foram imprecisos e apresentaram resultados com muita interferência 

 

Figura 30 Ensaio de polarização da PAni bicomponente 

As amostras de resina com PAni aplicado sobre os substratos metálicos apresentaram 

resistência elétrica muito elevada, não permitindo realizar as medidas de potencias pela 

técnica de polarização. A figura 30 apresentou os valores registrados que não permitem obter 

nenhuma informação. O teste deveria ser realizado por um tempo mais longo de imersão. 

 

 

 

 

 

 

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,00E+001,00E-082,00E-083,00E-084,00E-085,00E-08

Pani bicomponente 1% 

Epoxicomum



44 
 

 

5.6 Aderência 

TINTAS ADESÃO 

EM-1 GR4 

EM-2 GR4 

EM-3 GR4 

EB-4 GR0 

EB-5 GR0 

EB-6 GR0 

EPOXI GR0 

EPOXI+PU GR0 

Tabela 2: Testes de aderência 

A tabela 2 mostra que os piores resultados dos testes de aderência foram registrados pelas 

amostras preparadas com resina monocomponente, nos quais os filmes foram totalmente 

arrancados no teste. As demais amostras apresentaram aderência grau GR0. 
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6.1 Conclusão 

A polianilina foi obtida de forma eficiente através do processo de emulsão, resultando em uma 

solução polianilina e tolueno. 

As resinas ARALDITE488(monocomponente) teve um melhor rendimento quando tem 5 % de 

polianilina na proteção anticorrosiva até 42 horas. 

A resina ARALDITE 7071 (bicomponente) teve melhores resultados com 1% de PAni na 

proteção anticorrosiva. Esta tinta foi melhor que a Epoxi industrial e semelhante a tinta 

epóxi+PU, mesmo com menor espessura, no ensaio de avaliação pela técnica de impedância 

eletroquímica, um tempo de imersão de até 72 horas. 

Na adesão ao substrato todas as tintas bicomponentes foram tão boas quanto as tintas 

industriais. 

Resultados mais conclusivos dependem de tempos mais longos de imersão em solução salina. 
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