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RESUMO 
 
 
Muitos setores industriais têm a necessidade de empregar materiais metálicos, com a 
intenção de promover o uso de equipamentos e estruturas mais eficientes e 
sustentáveis. Quanto a aplicação, o alumínio pode ser utilizado, proporcionando 
características como: leveza, resistência mecânica, condutividade elétrica e 
resistência à corrosão. Para se aumentar a durabilidade do alumínio, o processo de 
anodização é o mais empregado. Os corantes, também são muito utilizados no 
alumínio anodizado, pois conferem uma camada mais aderente, promovendo maior 
versatilidade, proteção à corrosão e embelezamento ao material metálico. Em 
ambientes muito agressivos, como atmosferas ácidas ou contendo íons cloreto, torna-
se necessário um revestimento de proteção mais eficiente. O complexo amoniacal de 
nióbio (NH4[NbO(C2O4)2(H2O)].nH2O) tem sido utilizado como aditivo nos 
revestimentos, para melhorar a sua resistência nestes ambientes agressivos. Este 
trabalho tem como objetivo principal desenvolver tratamentos de superfície com 
complexo de nióbio amoniacal, para a liga de alumínio AA5052, anodizada, com e 
sem coloração. Utilizou-se o planejamento experimental, associado as seguintes 
técnicas: anodização, polarização potenciodinâmica anódica, espectroscopia de 
fluorescência de raios X, difratometria de raios X, microscopia eletrônica de varredura, 
espectroscopia por energia dispersiva de raios X, microscopia óptica, espectroscopia 
de impedância eletroquímica e microscopia Raman. Os resultados eletroquímicos 
apresentaram elevada resistência a polarização (Rp) em Na2SO4 0,5 mol L-1, pH 4, 
para o alumínio anodizado, em densidade de corrente (j) da ordem de 10 mA cm-2 e 
tempo (t) de 20 minutos de anodização. No processo de coloração, obteve-se duas 
condições aperfeiçoadas: (1) t = 10 minutos e concentração do corante ([C]) = 2,0 g 
L-1 e (2) t = 20 minutos e [C] = 1,0 g L-1. Esses resultados levam a indústria à 
economicidade, seja energética ou de materiais de produção. A inserção do complexo 
amoniacal de nióbio no alumínio anodizado, foi aplicado utilizando-se a técnica de sol-
gel, seguida de tratamento térmico da superfície metálica a 350°C e 450°C, sem e 
com rampa de aquecimento de 10°C min-1. As amostras de alumínio tratadas a 450°C, 
permitiram a inserção do corante amarelo tartrazina, assim promoveu-se a melhoria 
da proteção à corrosão e um embelezamento da superfície metálica (colorida). As 
amostras tratadas a 350°C, sem rampa de aquecimento, mostraram elevada 
resistência à corrosão localizada (pites) em sistemas contendo NaCl 0,5 mol L-1. Essa 
resistência refere-se a não existência de potencial de pites, em todo o trecho anódico 
eletroquímico estudado, quando se utilizou a razão molar do 
NH4[NbO(C2O4)2(H2O)].nH2O de 0,15 e 0,20 em relação ao precursores glicerina e 
ácido cítrico, utilizado na produção do sol-gel. 
 
 
 
Palavras-chave: sol-gel, Pechini, inibidor de pites, nanoporos, corrosão. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
Many industrial sectors need to use metallic materials with the intention of promoting 
the use of more efficient and sustainable equipment and structures. As application, 
aluminum can be used providing characteristics such as: lightness, mechanical 
resistance, electrical conductivity and corrosion resistance. To increase the aluminum 
durability, the anodizing process is the most used. Dyes are also widely used in 
anodized aluminum because they provide a more adherent layer, promoting greater 
versatility, corrosion protection and embellishment to the metallic material. In very 
aggressive environments, such as acidic or chloride-containing atmospheres, a more 
efficient protective coating is required. The ammoniacal niobium complex 
(NH4[NbO(C2O4)2(H2O)].nH2O) has been used as an additive in coatings to improve 
their resistance in these environments. This work has as main objective to develop 
surface treatments with ammoniacal niobium complex, for the aluminum alloy AA5052, 
anodized, with and without coloration. It was used the experimental design, associated 
with the following techniques: anodization, anodic potentiodynamic polarization, X-ray 
fluorescence spectroscopy, X-ray diffractometry, scanning electron microscopy, X-ray 
dispersive energy spectroscopy, optical microscopy, electrochemical impedance 
spectroscopy and Raman microscopy. The electrochemical results showed high 
polarization resistance (Rp) in 0.5 mol L-1 Na2SO4, pH 4, for anodized aluminum, at 
current density (j) in the order of 10 mA cm-2 and anodizing time (t) of 20 minutes. In 
the coloring process, two improved conditions were obtained: (1) t = 10 minutes and 
dye concentration ([C]) = 2.0 g L-1 and (2) t = 20 minutes and [C] = 1.0 g L-1. These 
results lead industry to economy, with reducing the use of energy or production 
materials. The insertion of the ammoniacal niobium complex on the anodized 
aluminum was applied using the sol-gel technique, followed by heat treatment of the 
metal surface at 350°C and 450°C without and with a heating ramp of 10°C min-1. The 
aluminum samples treated at 450°C allowed the tartrazine yellow dye to be inserted, 
thus improving corrosion protection and a metallic surface embellishment (colored). 
Samples treated at 350°C, without heating ramp, showed high resistance to localized 
corrosion (pitting) in systems containing 0.5 mol L-1 NaCl. This resistance refers to the 
non-existence of pitting potential throughout the electrochemical anodic section 
studied, when the molar ratio of NH4[NbO(C2O4)2(H2O)].nH2O of 0.15 and 0.20 was 
used, in relation of glycerin and citric acid, employed in the sol-gel production. 
 
 
 
Key words: sol-gel, Pechini, pitting inhibitor, nanopores, corrosion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a finalidade de obter materiais metálicos com alta durabilidade, o alumínio 

e suas ligas podem ser submetidas a diferentes processos industriais de tratamento 

de superfície. Recobrimentos com camadas de revestimento a partir de precursores 

orgânicos, principalmente tintas, cuja finalidade é promover maior resistência à 

corrosão, são amplamente utilizados. Entretanto, nenhum recobrimento é isento de 

defeitos e totalmente impermeável1. Consequentemente, o oxigênio, a umidade e os 

contaminantes presentes na atmosfera, podem penetrar pelos defeitos e/ou 

porosidades da camada de tinta e atingir o substrato metálico criando condições para 

o início da corrosão2,3. 

O processo de anodização é um dos mais utilizados para a proteção do 

alumínio, a partir do qual, forma-se uma camada de óxido anódica. Esse processo 

forma uma película de óxido, que cresce a partir da superfície do metal base como 

uma parte integrante do próprio metal e, quando devidamente aplicada, confere ao 

alumínio um rígido revestimento resistente à corrosão e à abrasão, com excelentes 

propriedades físico-químicas, como resistência à corrosão e abrasão. Este 

revestimento tem a peculiaridade de ser poroso com dimensões nanométricas e, por 

isso, pode ser colorido por uma série de métodos4. Muitas soluções ácidas podem ser 

usadas para anodização, mas as soluções com ácido sulfúrico são as mais 

comumente utilizadas5. 

A formação da camada de óxido pelo processo de anodização é controlada 

pela natureza do eletrólito e por outros parâmetros como temperatura, densidade de 

corrente, tempo e tamanho da peça. Sob influência desses parâmetros, os nanoporos 

começam se desenvolver. É essa propriedade que nos permite utilizar o óxido 

formado, que é muito aderente, para aplicação de corantes orgânicos e pigmentos ou 

de deposição eletrolítica de vários metais nos nanoporos do revestimento1,6. Essa 

característica, possibilita a maior proteção, acabamento e decoração, ampliando ainda 

mais a aplicação das ligas de alumínio7. 

O processo de coloração do alumínio após a anodização é usado em uma 

ampla variedade de aplicações8. Em algumas situações, a proteção que o alumínio 

anodizado e colorido oferece, são muito exigidos como as aplicações de arquitetura 
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exterior ou resistente ao desgaste e em condições no meio de abrasivos, como por 

exemplo, na indústria aeronáutica. Entretanto, é possível também a aplicação 

conjunta de metais que não apresentam coloração, mas agregam a capacidade de 

melhoramento de proteção da superfície do alumínio8,9. 

A camada porosa, após ser preenchida com corante, permanece aberta, sendo 

necessária uma etapa de fechamento dos poros chamada de selamento. Essa etapa 

ainda é muito estudada pois confere diferentes propriedades, dependendo do material 

que se utiliza5. O procedimento mais comumente utilizado é a imersão do alumínio 

anodizado em água, próximo ao ponto de ebulição10. 

A avaliação das propriedades de resistência à corrosão do alumínio anodizado 

e colorido, em diferentes meios agressivos, podem ser realizadas por experimentos 

eletroquímicos, pois são consideradas técnicas rápidas e convenientes. Essa 

metodologia de avaliação, tem sido amplamente aceita, pois, a corrosão eletroquímica 

é atribuída à ruptura e a penetração de espécies agressivas no filme passivo de óxido, 

sob a aplicação de uma diferença de potencial11. 

O alumínio anodizado tratados com revestimentos a partir de precursores 

orgânicos, são amplamente utilizados pela indústria no tratamento de superfície, onde 

são obtidos materiais com alta durabilidade. Estes revestimentos, na maioria das 

vezes são tintas e corantes. Mesmo assim, o metal ainda está suscetível aos 

contaminantes e agentes oxidantes que podem entrar em contato com o substrato 

metálico devido a defeitos e a alguma permeabilidade da camada preparada. Desta 

maneira, se o processo de corrosão iniciar, pode ocorrer a retirada do filme de tinta 

do substrato, mostrando uma desvantagem neste tipo de tratamento de superfície12. 

Dependendo da forma de obtenção do revestimento, as características anticorrosivas 

podem ser melhoradas. 

Um tipo de obtenção de revestimento que recentemente atraiu o interesse para 

aplicação em substratos metálicos é pelo método de sol-gel, que tem a vantagem de 

ser preparado em baixas temperaturas e pode ser incorporado diferentes metais ou 

compostos inibidores de corrosão. O processo consiste na mistura de dois ou mais 

componentes orgânicos e/ou inorgânicos que polimerizam para formar uma rede 

homogênea e distribuída por toda superfície do metal. Em seguida, é realizado um 

processo de cura onde os componentes mais voláteis são eliminados, ficando 

somente os compostos de interesse que compõem o revestimento13. Variações desse 
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método foram desenvolvidos para simplificar o processo, e o método de Pechini é um 

dos mais utilizados. A principal diferença é que ao invés de soluções aquosas ou 

alcoólicas utilizadas na metodologia sol-gel tradicional, são empregados solventes 

orgânicos com alta viscosidade, como o etilenoglicol e glicerina, um agente 

complexante, como o ácido cítrico e um sal metálico. Isso faz com que o revestimento 

seja rapidamente preparado com a utilização de reagentes economicamente 

viáveis14,15.  

Revestimentos preparados a partir de compostos de nióbio, estão sendo 

investigados para a obtenção de recobrimentos em superfícies de diversos substratos, 

com o intuito de melhorar a resistência à corrosão. A utilização do nióbio é uma das 

apostas da comunidade acadêmica e científica, pois esse metal é considerado menos 

agressivo ambientalmente e o custo de produção é menor em relação ao cromo. Para 

isso, é necessário que sejam realizados estudos de utilização dos compostos desse 

metal, visando uma ótima proteção e baixo consumo de reagentes16,17. Como o nióbio 

não é facilmente depositado por métodos convencionais, como a eletrodeposição, o 

método sol-gel é uma excelente alternativa para produção de revestimentos contendo 

esse metal18. 

Sendo assim, a proposta desse trabalho é aprimorar o processo de anodização 

e coloração do alumínio para posterior deposição e geração de um filme contendo 

nióbio, obtido pelo método sol-gel de Pechini e empregar estudos eletroquímicos para 

verificar a resistência à corrosão, em meios de sulfato e cloreto, com o intuito de 

desenvolver um novo processo para o tratamento de superfície metálica. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ALUMÍNIO, ANODIZAÇÃO E COLORAÇÃO 

 

O alumínio é o terceiro elemento químico mais abundante na crosta terrestre, e 

sua utilização está em grande expansão, devido a fatores técnicos, ambientais e 

econômicos. O alumínio está presente em diversos minerais devido sua reatividade, 

mas a principal matéria prima para obtenção é a partir da bauxita, que apresenta 

excelente viabilidade comercial, embora apresente complexidade no processo devido 

ao uso de grandes quantidades de energia19,20. 

 O alumínio possui propriedades bem características, sendo uma delas o 

fenômeno de passivação, que ocorre naturalmente e proporciona ao metal grande 

aplicação industrial com muitas vantagens agregadas21. Esse fenômeno confere ao 

alumínio maior resistência a corrosão, pois uma fina película de óxido de alumínio se 

forma em contato com o oxigênio atmosférico, ou seja, a proteção vem do próprio 

produto da oxidação do metal. A superfície do alumínio modifica seu potencial elétrico, 

diminui a atividade e passa a ter um valor mais positivo, ficando mais nobre. Em 

aplicações industriais, geralmente são adicionados outros elementos que também são 

geradores de uma película protetora do metal base, formando as ligas com o alumínio, 

tais como o magnésio e o zinco. Se a superfície sofre algum dano, imediatamente 

outra camada de óxido é gerada pela oxidação do metal, formando uma nova 

proteção6,9. 

O óxido de alumínio, Al2O3, também chamado de alumina, é utilizado em 

diferentes aplicações, mas quando está na superfície do metal precursor é altamente 

aderente. Por isso, o metal continuamente resiste à corrosão em diferentes meios 

devido a essa característica, e cada vez mais, a oxidação é diminuída, mantendo a 

proteção22. Essa camada de óxido possui uma espessura média de 10Å e mesmo 

sendo pequena apresenta muitas propriedades particulares22,23. Sua estrutura é 

composta basicamente por duas partes. A parte mais externa é porosa com células 

em formato hexagonal, mais espessa e com maior permeabilidade. Na parte mais 

interna, encontra-se uma camada mais compacta que possui estrutura amorfa, 

chamada de barreira23. A estrutura da camada de óxido é ilustrada na Figura 1. 
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Figura 1 - Desenho esquemático da camada de óxido de alumínio. Fonte: Adaptado de TSANGARAKI-

KAPLANOGLOU et al. (2006)23. 

 

 Dentre as aplicações industriais em que o alumínio é utilizado, pode-se citar a 

indústria eletrônica, arquitetura, aeronáutica, embalagens, contêineres e, muitas 

vezes, substituindo outras ligas metálicas. Isso devido à importantes características 

como boa condutividade térmica e elétrica, baixa densidade e resistência à corrosão. 

Mesmo com essas vantagens, o alumínio com a camada de óxido pode ser 

rapidamente dissolvido em soluções básicas ou ácidas fortes22,24. 

O tipo mais comum de corrosão, que o alumínio sofre, é por pites que ocorre 

tanto em meio básico, como ácido. A camada de óxido do alumínio é formada em uma 

faixa de pH entre 4,0 e 9,0, ficando condicionado a não sofrer corrosão em uma faixa 

ampla de potencial (-1,8 a 2,6 V vs. EPH)25-27. Outros tipos de recobrimentos podem 

ser aplicados no alumínio para aumentar a resistência natural contra corrosão, tais 

como pintura e anodização, que são adequações para o uso em mais setores 

industriais. Existem diferentes ligas de alumínio dependendo dos seus usos e 

aplicações. 

 

2.1.1 Alumínio e suas ligas 

 

A adição de elementos de liga causa mudanças nas propriedades dos metais, 

que é um dos efeitos ocasionados pela formação da própria liga28. Os diversos setores 

industriais exigem que essas ligas tenham diferentes propriedades, dependendo da 
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aplicação. A mistura e combinação de diferentes elementos tais como o manganês, 

silício, ferro e cobre, faz com que se tenha essa diversidade nas propriedades e pode 

conferir resistência mecânica, condutibilidade elétrica, dureza, ductibilidade, 

usinabilidade, resistência à corrosão e ao ataque de diferentes substâncias químicas. 

Esses benefícios fazem com aumente ainda mais as aplicações específicas para as 

ligas de alumínio28,29. 

O sistema utilizado internacionalmente para a nomenclatura de ligas de 

alumínio, o qual o Brasil também adota, é o da Aluminium Association (AA). Essa 

classificação é encontrada na norma ABNT-NBR 6864, que relaciona as ligas em 

séries, com indicação do elemento que está em maior proporção na liga (depois do 

alumínio). Quando a série muda, as propriedades também mudam, pois, cada tipo de 

liga tem uma aplicação diferente, conforme Tabela 130. Como se trata de uma 

indicação genérica, os zeros que seguem cada série da liga, podem ser números de 

0 a 9, dependendo da composição da liga. 

 

Tabela 1 - Classificação das ligas de alumínio segundo a Aluminium Association. 

Série da liga 
Elementos de liga 

principais 
Aplicações 

1000 Al > 99% 
Indústria alimentícia e barramentos 

elétricos 

2000 Al-Cu e Al-Cu-Mg 
Indústria aeronáutica, máquinas e 

equipamentos 

3000 Al-Mn e Al-Mn-Mg 
Latas de bebidas e alimentos e 

trocadores de calor. 

4000 Al-Si Soldagem e maquinário térmico 

5000 Al-Mg Indústrias naval e civil 

6000 Al-Mg-Si 
Componentes automotivos e perfis 

arquitetônicos. 

7000 Al-Zn e Al-Zn-Mg Indústria aeronáutica 

8000 (outras ligas) Al-Li e Al-Fe Várias 

Fonte: ABNT NBR 683430. 

 

 A liga de alumínio a ser utilizada nesse trabalho é da série 5000, mais 

especificamente 5052, possui nomenclatura AA5052 ou ABNT5052 e uma estrutura 

bem homogênea e distinguida, por ser uma liga termicamente tratável30. Um dos 

tratamentos de superfície mais utilizado para as ligas de alumínio é a anodização. 
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2.1.2 Anodização do alumínio 

 

Quando um metal recebe energia elétrica por meio de uma fonte externa e 

funciona como um eletrodo, ele pode sofrer reação de oxidação ou redução, 

dependendo de sua posição no circuito. O processo de oxidação eletrolítica é também 

chamado de anodização, isso se o eletrodo é o ânodo e está em uma solução 

adequada. No caso do alumínio, a oxidação passa a ser forçada e as características 

da camada podem ser controladas. Em outros metais que também passivam, o 

processo de anodização pode ser empregado, mas é no alumínio e suas ligas que 

são muito mais utilizados31. 

Para a aplicação do processo de anodização, geralmente são utilizadas 

soluções ácidas aquosas como eletrólito e a reação que ocorre forçadamente é a de 

oxidação. Normalmente, o processo de anodização é realizado principalmente em 

ácido sulfúrico, fosfórico ou oxálico, mas muitos outros trabalhos têm desenvolvido a 

camada anódica em eletrólitos variados, tais como os ácidos malônico, fítico, tartárico, 

crômico e cítrico32,33. A liberação de íons hidrogênio a partir da transferência de carga 

ocorre juntamente com a formação do óxido, conforme reação: 

 

2 Al(s) + 3 H2O(l) → Al2O3(s) + 6 H+
(aq) + 6 e- 

Reação 1 

 

A espessura e a porosidade da camada de óxido são características que podem 

ser controladas pelo processo de anodização. A camada que se desenvolve é da 

ordem de 20 µm a 400 µm, muito aderente e porosa, possibilitando a absorção de 

vários compostos, tais como corantes, que visam o acabamento e maior proteção, 

ampliando cada vez mais as aplicações das ligas de alumínio12. 

 O processo de anodização do alumínio faz com que a camada de óxido com 

crescimento forçado, faça parte integrante do metal e, quando devidamente aplicado, 

confere um revestimento rígido resistente à abrasão e corrosão, com propriedades 

antidesgaste, porém opaco. Por ser uma camada porosa, pode ser colorida por uma 

série de métodos. Os fatores que geralmente são estudados e variados dentro do 

processo são a concentração do eletrólito, temperatura, tempo, densidade de 
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corrente, potencial elétrico e o tamanho da amostra, que controlam o crescimento da 

camada anódica33. A natureza do eletrólito também deve ser levada em consideração, 

pois se o óxido não se solubiliza, o crescimento ocorre até que a resistência da 

camada permita a passagem da corrente, resultando em uma camada muito fina, não 

condutora e pouco porosa. Mas se o óxido é ligeiramente solúvel no eletrólito a 

porosidade da camada é aumentada, pois é dependente da densidade de corrente 

aplicada34,35.  

A estrutura da camada de óxido pelo processo de anodização é semelhante ao 

desenvolvido naturalmente, mas a porosidade é muito maior, ou seja, é possível obter 

uma nanoestrutura que atualmente é empregada em inúmeras aplicações como 

biomateriais, armazenamento de energia renovável, células solares, materiais 

luminescentes, e catalisadores33,36. Os poros também são separados pela camada 

barreira, que é fina e amorfa. Como a camada é muito mais porosa, ela se torna mais 

adequada para o depósito de outros metais ou compostos orgânicos. Com isso, é 

possível inserir diferentes compostos nos poros como corantes orgânicos, pigmentos 

ou até mesmo, deposição eletrolítica de diferentes metais8. Entre a utilização de 

compostos orgânicos e inorgânicos para a coloração, os corantes orgânicos têm sido 

muito empregados devido ao baixo custo, simplicidade do processo e ampla variedade 

de cores disponíveis9. 

 

2.1.3 Coloração do alumínio anodizado 

 

O alumínio anodizado e colorido é utilizado em muitas aplicações, 

principalmente nas áreas da construção civil, como elementos decorativos ou 

pequenas peças de maquinários, (Figura 2), devido as exigências para ser resistente 

ao desgaste e ter a possibilidade de ser empregado em ambientes internos e externos. 

Pode-se citar que o alumínio anodizado e colorido é utilizado até em condições 

extremas onde a necessidade de proteção no meio de abrasivos é exigida37. 
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(A) 

 

Fonte: SALESMETAL (2018)38. 

(B) 

 

       Fonte: VERSA GARD (2018)39. 

(C) 

 

Fonte: SEABORN MANUFACTURING (2018)40. 

Figura 2 - Exemplos da utilização do alumínio anodizado e colorido: (A) na construção civil, (B) peças 

de maquinários e (C) elementos decorativos. Fonte: (A) SALESMETAL (2018)38, (B) VERSA GARD 

(2018)39 e (C) SEABORN MANUFACTURING (2018)40. 

 

A espessura da camada anódica faz com que o tom da coloração tenha uma 

variação entre cores mais claras e escuras. Existe também a possibilidade da 

combinação de corantes para ampliar a variação de cores. Os processos de coloração 

do alumínio anodizado mais empregados atualmente são o eletrolítico e por imersão.  

• Coloração eletrolítica: o alumínio anodizado é submetido a um tratamento com 

passagem de corrente contínua em um banho de sais de metais, como 

estanho, níquel, cobalto e cobre. Dependendo do metal utilizado, a coloração 

é diferente e, por isso, o controle desse processo é facilitado41.  

• Coloração por imersão: consiste na imersão do alumínio anodizado em solução 

contendo corante por um determinado tempo. A concentração do corante e a 

temperatura do banho também influenciam no processo, pois quanto mais 

concentrado, mais corante se deposita nos poros e a tonalidade da coloração 

fica mais intensa42.  

 

No processo de coloração por imersão o uso de energia não é tão intensivo 

como no processo de coloração eletrolítica. É principalmente por essa razão, que esse 
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processo substituiu a coloração eletrolítica na maioria dos setores industriais. O tempo 

em que o alumínio anodizado permanece imerso na solução de corante varia de 20 

segundos, para cores mais claras a 30 minutos para as mais escuras, como observado 

na Figura 3, ou seja, quanto maior o tempo, maior quantidade de corante se deposita 

no interior dos poros. O uso de equipamentos e técnicas eficientes, como a 

espectroscopia no UV-Visível e banhos termostáticos, ajudam a produzir um 

acabamento padronizado, contando também com a recuperação e reaproveitamento 

de reagentes, impactando diretamente no setor ambiental43,44. 

 

 

Figura 3 - Ilustração da deposição de corante nos nanoporos do alumínio anodizado. “A” indica menor 

tempo até “F” que indica maior tempo de imersão. Fonte: Adaptado de ABAL (2018)12. 

 

O processo de coloração utilizado atualmente é relativamente simples. O banho 

de coloração é composto de uma solução aquosa contendo 0,025% a 1% de corante 

a temperatura de 40°C. O alumínio anodizado é imerso nessa solução e permanece 

por determinado tempo. Após a coloração, uma importante etapa do processo deve 

ser realizada, pois se trata de um selamento dos poros, para evitar a saída do corante 

inserido45,46.  

A etapa de selamento da camada porosa tem importância significativa no 

processo de coloração, pois a resistência a corrosão e a descoloração depende da 

qualidade desenvolvida. Por isso, é importante que se aplique a técnica adequada 

para o selamento, que pode ser realizada por diferentes métodos e um dos mais 

empregados, é o selamento por água quente ou vapor d’água47. Muitos trabalhos têm 

sido desenvolvidos somente para estudar a etapa de selamento do alumínio 

anodizado e colorido, em que foram utilizadas, por exemplo, a selagem por acetato e 

fluoreto de níquel e dicromatos de estanho e niquel5,10. 
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O selamento por água quente ou aquecimento da solução aquosa de corante, 

reduz efetivamente o processo corrosivo, mesmo nas atmosferas mais agressivas. O 

selamento por dicromatos e por acetato de níquel também são considerados métodos 

eficazes. Porém, o dicromato apenas bloqueia os poros, sem vedar, em contrapartida, 

oferece inibição à corrosão. No caso do acetato de níquel, assume-se que o hidróxido 

(de níquel e alumínio) é precipitado dentro dos poros, oferecendo também um 

melhoramento na resistência à corrosão48,49. 

Todos os métodos de selamento também têm por objetivo o melhoramento da 

resistência à corrosão das ligas de alumínio. No entanto, nem sempre são 

apresentados estudos específicos sobre a influência da etapa de selamento no 

processo corrosivo50. 

A quantidade de camadas que o alumínio adquire, por ser anodizado e colorido, 

dificulta o estudo do comportamento eletroquímico, que ocorre na superfície do metal. 

Muitos trabalhos foram desenvolvidos na tentativa de descrever um mecanismo 

detalhado sobre os processos, que influenciam na corrosão sobre o filme de óxido 

colorido51. A aquisição de dados com precisão tem sido um desafio, mas novos 

métodos e equipamentos eletroquímicos têm sido utilizados para estudar o efeito dos 

compostos depositados sobre o alumínio anodizado33,51. Um desses novos métodos 

é a deposição de filmes finos a base de óxidos de outros elementos resistentes à 

corrosão, como o nióbio52. 

 

2.2 NIÓBIO 

 

A utilização de metais que tenham propriedades semelhantes aos que já são 

comumente empregados, tal como o nióbio em substituição ao cromo, é considerado 

como objeto de muitos estudos. O nióbio tem atraído a atenção devido às 

propriedades de resistência à corrosão e estabilidade termodinâmica de seus óxidos, 

particularmente como precursor em materiais de revestimento em diversos 

substratos53. 

O nióbio metálico é considerado mecanicamente fraco para aplicações 

industriais, mas como revestimento em outros metais é considerado resistente à 

corrosão e como elemento de liga, melhora as propriedades mecânicas. O nióbio 



27 

 

 

 

também possui a característica de ser biocompatível, que levou a sua utilização na 

engenharia biomédica54. 

Com o estudo da deposição do nióbio, verifica-se que os revestimentos 

produzidos pelos métodos convencionais, como eletrodeposição ou pinturas, não são 

facilmente produzidos. O desempenho de um revestimento, depende da eficiência da 

técnica de deposição, mas, no caso do nióbio, certa complexidade é apresentada55. 

O processo de eletrodeposição, por exemplo, é termodinâmico e eletroquimicamente 

desfavorável em meio aquoso, pois o potencial de redução do nióbio é maior que o 

potencial de redução da água. Essa limitação faz com que os compostos de nióbio 

que são solúveis em água não sejam empregados para esta aplicação. Existem 

muitos estudos realizados para utilização de soluções aquosas, mas estas se tornam 

misturas de compostos de custo relativamente elevado e utilização de materiais e 

procedimentos complexos, gerando uma eficiência de recobrimento com nióbio de 

apenas 0,1 a 0,5%. Outros eletrólitos também foram estudados tais como solventes 

orgânicos, sólidos fundidos a altas e baixas temperaturas, mas geralmente com baixa 

eficiência, < 5,0 %18. Assim, surgiu a necessidade do desenvolvimento de diferentes 

métodos para deposição do nióbio em substratos metálicos. 

A aplicação de filmes contendo compostos de nióbio, principalmente óxidos, 

tem chamado a atenção na ciência dos materiais nos últimos anos. Esses compostos 

são relativamente favoráveis para serem formados, pois o nióbio é 

termodinamicamente mais estável quando combinado com o oxigênio56. Esses 

compostos podem ser utilizados desde dispositivos avançados, como sensores e 

células solares, até como proteção de superfície de outras ligas metálicas, tais como 

aços e alumínio52,57,58. Isso se deve ao fato desses compostos terem alta resistência 

ao desgaste, estabilidade térmica resistência à corrosão e biocompatibilidade59. O 

desenvolvimento de camadas de conversão com nióbio apresenta excelentes 

propriedades de resistência à corrosão, assim como a utilização de óxidos 

sintetizados pelo método sol-gel e, por isso, foram recentemente patenteadas60. 

 Para a deposição de compostos de nióbio em diferentes substratos, técnicas 

têm sido utilizadas para produzir revestimentos anticorrosivos eficientes, sendo a 

técnica de sol-gel uma das mais utilizadas61. 
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2.3 MÉTODO DO SOL-GEL 

 

O método sol-gel consiste na formação de uma suspensão de partículas 

coloidais muito finas que permanecem dispersas em um líquido (“sol”), que 

posteriormente se transforma em uma rede contínua (“gel”), ou seja, é uma síntese 

de uma rede polimérica ou coloidal em baixas temperaturas, geralmente à 

temperatura ambiente62.  

A fase gel é criada quando ocorre um aumento da concentração das espécies 

dispersas. A transição sol-gel ocorre quando há um incremento na viscosidade em 

relação à inicial dos precursores. A rede de partículas retém o solvente e o líquido é 

impedido da separação pela rede polimérica, enquanto o próprio líquido dificulta que 

o sol vire uma massa compactada13,63. 

No processo sol-gel, diferentes rotas podem ser adotadas para promover a 

síntese do gel, tais como a utilização de solventes voláteis, pouco aquecimento 

(abaixo de 100°C) e uso de surfactantes. Com isso, muitas variáveis são criadas no 

processo e, cada uma delas, influencia nas características do produto final, tais como 

morfologia, tamanho, cristalinidade, pureza, estrutura e propriedades físicas e 

químicas64,65. Diante disso, o principal destaque desse método é permitir o controle 

de síntese em parâmetros como a razão molar entre os precursores, a natureza do 

composto inorgânico ou do grupamento orgânico, presença ou não de catalisadores 

e, principalmente, o controle da temperatura. A formação de um “gel” pelo método de 

sol-gel pode ser realizada de várias maneiras. Uma pequena alteração nas condições 

de síntese resulta em estruturas muito diferentes no material de interesse. Os 

materiais obtidos por este método podem ser amorfos ou cristalinos, dependendo de 

sua composição, do precursor utilizado, das etapas de fabricação e dos tratamentos 

térmicos que o material é submetido. Como se trata de uma metodologia eficaz, é 

muito utilizada em uma gama de áreas como indústria cerâmica, nuclear e 

eletrônica14,15. 

Na fabricação de materiais cerâmicos, o método sol-gel é muito empregado e 

a estrutura do gel tem fundamental importância. Nesse caso, o gel pode assumir a 

estrutura de cadeias poliméricas (gel polimérico) ou rede de partículas coloidais (gel 

coloidal). Basicamente, as reações químicas que ocorrem no método sol-gel é a 

hidrólise seguida da condensação dos precursores. Essa sequência de reações forma 
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cadeias poliméricas lineares, ramificadas ou uma rede de partículas coloidais. A 

polimerização ou formação da rede dificulta a segregação ou difusão química das 

partículas62. 

A viabilidade para aplicações do sol-gel na indústria tem se baseado na 

adequação e combinação sinérgica com compostos inorgânicos e orgânicos. Esses 

compostos podem ser sintetizados à temperatura ambiente via processo sol-gel e, 

com isso, são particularmente atrativos para aplicações em proteção contra corrosão 

de diferentes ligas metálicas, pois podem combinar as vantagens que os polímeros 

possuem com as propriedades dos óxidos inorgânicos, como mostra a Figura 453. 

 

 

Figura 4 – Vantagens da combinação de compostos no processo sol-gel. Fonte: O autor (2018). 

 

Essas combinações apresentam as características de síntese de compostos 

que por métodos convencionais, seriam muito difíceis de serem obtidos. A 

instabilidade térmica de compostos orgânicos, dificultam seu uso como reagentes em 

sínteses convencionais, mas pelo método sol-gel as reações de obtenção de híbridos 

orgânico-inorgânicos são mais viáveis66. 

A rede polimérica ou coloidal forma um filme fino quando depositado em um 

determinado material, onde são realizados os estudos. Após, são realizadas as etapas 

de secagem, envelhecimento e densificação, em que se forma um sólido como 

produto final67. Quimicamente, a sequência da síntese pode ser dividida em até cinco 

estágios: formação do sol, formação do gel, envelhecimento, secagem e densificação, 

descritos a seguir14,67,68. 

 

Formação do sol: Como já mencionado, a dispersão coloidal (sol) é um 

precursor para a formação do gel. A dispersão coloidal é considerada quando há 

partículas que variam entre 1 e 100 nm, onde predomina interações intermoleculares 
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fracas. O gel é uma estrutura rígida tridimensional ou de cadeias poliméricas. As 

modificações que ocorrem durante a formação do “gel” são ilustradas na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Desenvolvimento do “gel”: (1) inicia em uma dispersão coloidal até (2) se aglomerar em uma 

estrutura rígida de cadeias poliméricas. Fonte: Adaptado de DA SILVA (2013)68. 

  

Inicialmente o sistema é composto pela dispersão coloidal, mas logo se ligam 

e formam pequenas cadeias tridimensionais, chamadas de microgel. A rede sólida 

cresce com a continuação das ligações e logo a viscosidade também aumenta, 

atingindo o ponto de gel. 

 Envelhecimento: é a etapa que ocorre a evaporação do solvente do interior da 

rede e as propriedades físicas são alteradas pela polimerização e aumento da 

viscosidade. É também nessa etapa que ocorre a hidrólise, onde o tamanho das 

partículas diminui. Quanto maior a umidade, amostras envelhecidas absorvem água 

e o líquido se torna viscoso. Se a umidade for baixa, os sólidos se quebram14,67,68. 

Retirada do solvente e secagem: nessa etapa, algumas dificuldades são 

encontradas pois, ocorre encolhimento do gel e produz tensões residuais que causam 

deformações nos filmes obtidos, por isso o controle dos parâmetros e o tipo de 

secagem utilizado no processo é essencial, pois também influencia no produto final. 

Quando se utiliza água como solvente, tempo de secagem também é considerado um 

obstáculo, que pode levar quase um mês. Se misturado com algum álcool de cadeia 

pequena, o tempo pode ser reduzido para dias. Muitas vezes, para acelerar o 

processo, o sol-gel é colocado em estufa, mas isso altera as propriedades do produto 

final. Muitos géis formados são amorfos, mas a maioria se cristaliza após a 

secagem14,67,68.  

 Densificação: é a etapa de formação do material final. A Densificação é o 

resultado da calcinação, ou seja, ocorre em elevadas temperaturas até que o material 

esteja estável. Para que seja conhecida a temperatura em que deve ser submetida 

1 2 
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cada experimento, deve-se utilizar técnicas de estudo térmico tais como a 

termogravimetria (TG). Na calcinação o material tem perda considerável de massa 

devido a decomposição da matéria orgânica e saída de água14,67,68. 

Um dos principais interesses de obter um material pela utilização do método 

sol-gel, é que as cinco etapas da síntese química são aparentemente diminuídas, 

quando se trata da parte laboratorial, como mostra o processo da Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Processo resumido da síntese de materiais a partir do método sol-gel. Fonte: SANCHEZ 

(2014)62. 

 

Os precursores utilizados no método sol-gel podem ser divididos em dois 

grupos: 

1. Gel polimérico inorgânico a partir de organometálicos em solução aquosa: 

os alcóxidos metálicos (M(OR)x) são os mais utilizados, onde M é o íon 

metálico e o R um grupo alquil (Descrito a seguir)62; 

2. Gel polimérico orgânico via precursores poliméricos em solventes 

orgânicos: utiliza-se ácido cítrico e, geralmente, etilenoglicol juntamente 

com um sal de metais, método proposto inicialmente por Pechini69. 

(Descrito nos itens 2.2 e 2.3). 

 No método sol-gel, a etapa de obtenção do “gel” é considerada uma das mais 

importantes, por isso muitos trabalhos específicos foram desenvolvidos70,71. 

Considera-se que nessa etapa, a natureza dos precursores é a característica muito 

importante e, assim, os precursores mais utilizados são sais organometálicos e 

metálicos ou alcóxidos metálicos, que são gelificados com posterior remoção do 

Mistura dos 
precursores

Obtenção do "gel"
Deposição no 

substrato

Remoção dos precursores 

(com ou sem aquecimento)
Formação do 
produto final
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solvente. Este último é um dos mais estudados nesse processo e assim, os 

precursores passam por duas etapas para a preparação do sol70,71: 

1) Hidroxilação: Após a dissolução dos compostos precursores em solvente 

apropriado, os alcóxidos se hidrolisam facilmente em solução aquosa, como 

representado na equação 1, onde M é um metal ou semimetal e R um 

substituinte orgânico70,71. 

 

M(OR)x + H2O → M(OH)(OR)x-1 + ROH          Reação 2 

 

2) A condensação ocorre quando o hidróxido metálico se liga e libera água 

como produto. É possível também que ocorra a reação o alcóxido e o próprio 

hidróxido metálico. É nesse momento que a rede de gel é formada, como 

mostrado na equação 2 e 370,71. 

 

MOH + HOM → MOM + H2O           Reação 3 

MOH + ROM → MOM + ROH           Reação 4 

 

 A determinação da velocidade da reação de hidrólise e condensação ou 

polimerização, depende do pH, temperatura, concentração dos precursores e tipo de 

solvente. O tempo que cada reação ocorre, forma géis com diferentes propriedades. 

Por exemplo, quando a hidrólise é lenta, as partículas formadas são menores14. 

Alibakhshi, et al (2018)72 estudaram o efeito do tempo de hidrólise e a 

concentração de um revestimento a partir do sol-gel com os precursores 

tetraetilortosilicato e trimetoximetilsilano na superfície do aço carbono. Os resultados 

mostraram que existe uma influência tanto no tempo de hidrólise como na 

concentração de silano no processo de cura do revestimento. A mistura de 50/50% 

dos precursores e 24 horas de cura do demostraram melhor resistência à corrosão 

utilizando testes de névoa salina. 

 Dependendo da velocidade da reação e natureza dos precursores, 

catalisadores ácidos ou básicos podem ser adicionados, quando a síntese 

(geralmente neutra) é muito lenta. A estrutura do gel resultante é significativamente 

diferente dependendo do catalisador e isso é devido às taxas relativas das reações 

de hidrólise e condensação73. 
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 Existem também algumas desvantagens do processo sol-gel, como a grande 

contração que ocorre no gel durante a secagem, tempo longo de processamento, 

resíduos de compostos de carbono no substrato e toxicidade de alguns precursores74. 

Outra limitação é o número de elementos que formam alcóxidos, que geralmente são 

muito reativos, e as velocidades de hidrólise podem levar a uma separação de fases. 

Apesar disso o método sol-gel é um dos mais utilizados e estudados na química de 

materiais. Por isso, existem muitas variações do método que foram criadas para 

adaptar sistemas de obtenção de diferentes compostos para diversas aplicações73. 

 
 

2.4 MÉTODO SOL-GEL DE PECHINI 

 
O método sol-gel de Pechini baseia-se na utilização de um ácido carboxílico 

para complexação de cátions metálicos. O ácido cítrico é um dos mais utilizados, pois 

possui três hidrogênios dissociáveis e, por isso, é um agente quelante eficaz e de 

baixo custo. Essa dissociação pode ocorrer em soluções aquosas ou solventes 

orgânicos, podendo facilmente formar um gel. O citrato que é produzido, pode se 

associar com o metal (proveniente dos sais) que é adicionado no sol-gel. Por isso, o 

ajuste do pH é muito importante para que o citrato metálico seja estável e não 

aconteça a precipitação de hidróxidos de metais utilizados no processo13,75. A 

utilização do ácido cítrico tem como principal vantagem é a homogeneidade do 

material de partida. Como a parte orgânica dos compostos só são degradados a partir 

de 300°C, o aquecimento inicial para acelerar a síntese do “gel” fica viabilizada. Assim, 

para a deposição do sol-gel no substrato, é possível garantir que a rede polimérica 

esteja distribuída por toda a superfície73,76. 

Quando os sais e o ácido cítrico se misturam, adiciona-se etilenoglicol e a 

solução é aquecida de 90°C a 110°C, com agitação constante. A essa temperatura a 

maior parte da água é eliminada e a resina polimérica ou sol-gel se forma. A 

polimerização ocorre entre o etilenoglicol e o citrato do íon metálico por meio de uma 

reação de esterificação e com isso, um poliéster é obtido com íons metálicos 

distribuídos homogeneamente77. Essa é uma das principais vantagens do método de 

Pechini, pois no método sol-gel convencional, como as cadeias dos alcóxidos mais 

utilizados são curtas, podem ocorrer falhas e os metais ficam aglomerados ou 
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dispersos. Outro destaque é a possibilidade um rigoroso controle da estequiometria e 

baixa quantidade de água, pois a quantidade de etilenoglicol é muito maior do que a 

quantidade de água utilizada para promover a dissolução do ácido cítrico e sais 

metálicos. Já no método sol-gel convencional necessita que os precursores metálicos 

sejam dissolvidos somente em água. Isso também faz com que o método de Pechini 

tenha vantagem, pois a viscosidade da resina pode ser controlada pela razão molar 

entre o metal e o complexante13,78. 

A reação de esterificação que é descrita na 
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Figura 7, entre o etilenoglicol e o ácido cítrico, mostra que o éster obtido possui 

grupos hidroxila e carboxilas e podem reagir com outras moléculas de ácido 

dicarboxílico e diálcool, formando assim, a rede polimérica79. 
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Figura 7 - Exemplo de reação de esterificação a partir dos precursores poliméricos. Fonte: Adaptado 

de ZAKI, KABEL E HASSAN (2012)79. 

  

O polímero pode adquirir estrutura linear e/ou ramificada, no caso de ocorrer a 

reação de polimerização, no carbono da carboxila. Esta circunstância aumenta a 

energia das ligações da cadeia polimérica e faz com que a decomposição térmica 

dependa desses tipos de ligações cruzadas80. 

O método sol-gel de Pechini também tem a finalidade de retardar a temperatura 

de decomposição da matriz orgânica, pois proporciona mais controle sobre a 

produção do produto final. As reações da síntese de Pechini envolvem a dissolução 

do citrato metálico e reação com etilenoglicol que forma uma solução contendo 

complexos quelatos. A solução é aquecida e, então, ocorre a esterificação entre o 

citrato metálico e o etilenoglicol, seguido da formação do “gel”, ou seja, uma rede 

polimérica estendida73. O esquema da Figura 8 mostra essa sequência. 

Ác. cítrico          Etilenoglicol 
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Figura 8 - Sequência esquemática da formação da rede polimérica a partir do método sol-gel de Pechini. 

Fonte: Adaptado de DANKS, HALL e SCHNEPP (2016)73. 

 

Após a obtenção da resina, tratamentos térmicos que são realizados 

posteriormente, podem eliminar a matéria orgânica e a formação cristalográfica do 

material de estudo. Esse método é utilizado quando se requer um controle rigoroso 

da estequiometria, pureza e morfologia. Também é empregado quando se requer um 

controle da viscosidade da resina, que pode ser ponderado pela razão molar entre o 

metal e o complexante. Esse resultado é uma interessante característica para 

obtenção de filmes nanoestruturados81.  

 Muitas pesquisas empregam o método Pechini81-84 para sintetizar diferentes 

materiais, principalmente óxidos metálicos. Para isso, muitas variações dos 

parâmetros foram propostas para otimizar o processo. As propriedades do produto 

final também dependem dessas variações, como apresentado no método sol-gel. Os 

parâmetros como pH82, uso de catalisadores83 e temperatura84, foram estudados e 

verificado que existe diferença no material final. 

 O método de Pechini tem uma ampla aplicação na geração de filmes finos, 

pois os sais metálicos estão mais disponíveis do que os metais que formam alcóxidos. 

Os filmes finos são importantes para muitas aplicações, principalmente nas áreas de 

energia (produção de células solares) e revestimentos protetivos anticorrosivos52,85. 

Estudos mostram que razão molar entre os precursores é uma das principais 

alterações que influenciam nas propriedades dos filmes gerados72,81. Outras 

modificações também foram estudadas, tais como a substituição do ácido cítrico por 

outros ácidos carboxílicos e o etilenoglicol por outros polióis, tais como a glicerina86. 

 

 



36 

 

 

 

2.5 MÉTODO SOL-GEL UTILIZADO COMO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 

 

O processo sol-gel é uma rota atrativa devido ao seu baixo custo e simplicidade 

para obter revestimentos eficientes, em relação a eletrodeposição e pinturas, por 

exemplo. Os sol-géis mais utilizados comumente para revestimentos são polímeros 

formados por hidrólise ou condensação, a partir de um precursor com função álcool, 

resultando em compostos modificados com excelente interação com o substrato 

metálico. A preparação do sol-gel leva em consideração o tratamento térmico que 

posteriormente será utilizado, pois controlam a composição relativa dos compostos 

depositados (óxidos mistos, dopantes, etc) bem como a sua natureza cristalina ou 

amorfa das suas microestruturas53. Dentro dessas utilizações, o método de Pechini é 

o que se destaca, devido a quantidade de metais que podem constituir o revestimento. 

 Os métodos de deposição do sol-gel utilizam as técnicas de spin coating e dip 

coating, pois apresentam vantagens sobre outras, tais como homogeneidade do filme 

depositado e propriedades bem controladas e definidas. Consequentemente, o filme 

obtido apresenta alto grau de pureza e homogeneidade. Devido ao baixo custo e 

simplicidade dessas técnicas, o interesse em utilizá-las tem levado pesquisadores a 

aplicar em diversas áreas, tais como de energia, construção civil e biomedicina52,87. 

 A deposição de revestimentos sol-gel em substratos metálicos, são 

promovidos pela interação dos precursores, que ancoram no metal e permitem a 

subsequente aplicação de subsequentes camadas poliméricas. A espessura dos 

filmes de sol-gel utilizados para essa aplicação, varia na ordem de 0,5 mm a 5,0 mm. 

Esses revestimentos tem a principal intenção de proteger o substrato contra corrosão 

em diferentes meios88. Esses revestimentos têm sido muito estudados, pois é possível 

que possam substituir o cromo, mantendo as mesmas propriedades e proporcionando 

menor toxicidade para o processo89. 

 Muitos estudos estão sendo realizados utilizando o método sol-gel para 

proteção de superfícies e identificou-se que no processo de evaporação do solvente 

ou na degradação da matéria orgânica, resulta em espaços em todo o recobrimento, 

não fornecendo uma proteção ideal no substrato. É necessário também que o 

tratamento térmico não seja agressivo ou próximo a temperatura de fusão da liga90. 

Essa fase final do processo envolve a estabilidade térmica e é importante que o uso 
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de taxas de aquecimento e resfriamento específicos sejam monitorados, pois também 

determinam as propriedades do revestimento final89. 

 Por isso, é importante que se monitore principalmente a etapa de formação 

do sol e a secagem, que apresentam uma influência importante nas propriedades 

anticorrosivas apresentadas pelos revestimentos sol-gel91. Além de ser um processo 

que utiliza relativamente pouca energia, possibilita o uso de reagentes sensíveis ao 

calor, para que mantenham as características do metal utilizado para o revestimento 

dentro da matriz do sol-gel. Este método também é adequado para produzir 

revestimentos em grandes superfícies de forma complexa, utilizando equipamentos 

acessíveis e de baixa tecnologia. As combinações desses recursos tornam o processo 

sol-gel económico e ambientalmente viável90. 

 Compostos de nióbio também podem ser adicionados no processo sol-gel e se 

tornaram úteis para aplicações na química principalmente na engenharia mecânica53. 

Alguns trabalhos são descritos a seguir. 

Rosario e Pereira (2006)92 prepararam um sol-gel a partir dos precursores ácido 

cítrico e etilenoglicol contendo nióbio e investigaram a preparação do óxido de nióbio 

por diferentes proporções molares. Foi observado que a relação molar entre os 

precursores tem uma forte influência na estrutura final e no processo de 

polimerização. Verificaram também que a relação dos precursores com o nióbio 

apresenta variação composicional do óxido bem como as propriedades 

eletroquímicas, e que quanto menor a relação quantitativa dos precursores o filme 

formado é amorfo. 

Zhao, Liu e Qian (2006)93 utilizaram uma solução contendo ácido cítrico e íons 

de nióbio e lítio para síntese de filmes finos em substratos de platina utilizando o 

método de Pechini. As técnicas de espectroscopia de infravermelho e ressonância 

magnética nuclear mostraram que o ácido cítrico se complexa com íons nióbio através 

de um grupo carboxila terminal. Assim, foi possível obter um filme policristalino e 

homogêneo a partir de 2 horas de tratamento térmico. 

 Pradhan, Wren e Mellot (2017)87 prepararam um sol-gel a partir de ácido 

acético, etanol e etóxido de nióbio juntamente com uma quantidade de eritromicina 

(bactericida) e aplicaram por spin coating, seguido de um tratamento térmico a 450°C, 

para produzir um revestimento no aço inoxidável 316L. Os resultados mostraram que 
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a diminuição da proliferação de bactérias é significativamente menor que no substrato 

metálico sem revestimento. 

Um estado da arte para conhecimento dos tipos de tratamento de superfície 

aplicados em superfícies metálicas, especialmente em ligas de alumínio, é necessário 

ser estudado. 

 

2.6 ESTADO DA ARTE 

 

O estado da arte relacionado aos processos de obtenção de revestimentos a 

partir do método sol-gel para aplicação no alumínio, é a presentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Estado da arte quanto ao uso do método sol-gel e recobrimento em superfícies metálicas. 

Referências Processo Vantagens Desvantagens 

KRAMER e SALET 
(2014)94 

(WO 2014/167416) 

Preparação e 
composição de um 

sol-gel para o 
recobrimento de 

metais. 

O recobrimento pode 
ser obtido em 

temperaturas menores 
que 100°C, e são muito 
resistentes à corrosão 
em atmosfera salina.  

A obtenção do 
recobrimento pode 
demorar dias e são 

utilizados silanos como 
precursores. 

XUETING (2015)95 
(WO 2015/017985) 

Composição de um 
revestimento pelo 

método de sol-gel para 
superfícies metálicas. 

O recobrimento é obtido 
em temperaturas 

ambientes, pode ser 
aplicado em diversos 
substratos metálicos e 
promove resistência à 

corrosão e melhor 
aderência de tintas. 

A obtenção do 
recobrimento pode 
demorar dias e são 

utilizados silanos como 
precursores, 

considerados de alto 
custo. 

KINLEN et al. 
(2016)96 

(US2016/0145443) 

Revestimento de 
substratos metálicos 
obtido por método de 

sol-gel com mistura de 
organometálicos e um 
composto inibidor de 

corrosão  

O revestimento pode ser 
obtido em temperaturas 
menores que 120°C e 

tem comprovada 
resistência à corrosão 
em atmosfera salina. 

A obtenção do 
recobrimento pode 
demorar dias e são 

utilizados silanos como 
precursores. 
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VIGNESH, et al 
(2014)97 

Obtenção de um 
revestimento para o 
alumínio utilizando 
silanos, metanol e 
ácido clorídrico. 

O revestimento formado 
é estável até 350°C e 

proporciona uma 
excelente proteção à 

corrosão em NaCl 3,5% 
(m/v). 

A partir de 350°C o filme 
é degradado e para 

efetiva proteção, exige-
se maiores quantidades 

de silano. 

THAI, et al. 
(2018)98 

Obtenção de um 
revestimento para a 

liga de alumínio 
AA2024 pelo método 

sol-gel utilizando 
silicatos e silanos em 

solvente alcoólico. 

Excelentes 
propriedades 

anticorrosivas em 
atmosfera salina, 

revestimento muito fino 
e distribuição 

homogênea do filme e 
alta aderência no metal.  

O processo conta com 
uma subsequente 

aplicação de resina 
epóxi tornando o 

processo 
economicamente 

desfavorável  

FENG, et al. 
(2018)99 

Desenvolvimento de 
um revestimento para 

a liga de alumínio 
AA1050 pelo método 

sol-gel utilizando como 
precursores um silano 

e um polímero 
inorgânico de zircônio. 

Baixa temperatura de 
obtenção do 

revestimento (110°C), 
alta proteção contra à 

corrosão em NaCl 3,5% 
(m/v) e excelente 

adesão no substrato. 

O processo deve ter um 
controle rigoroso da 

razão molar dos 
precursores, ou seja, 

não demonstra 
flexibilidade na 

utilização de diferentes 
quantidades de 

reagentes. 

RODIČ, ISKRA e 
MILOŠEV (2018)100 

Preparação de 
revestimentos de sol-
gel híbridos a partir de 

silanos, silício e 
zircônio transparentes 

para aplicação no 
alumínio. 

Alta proteção em 
solução contendo 

cloretos e hidróxidos. A 
baixa relação Zr/Si 

forma um revestimento 
mais estável. 

Existe a necessidade de 
se utilizar compostos de 
diferentes naturezas, o 
que pode prejudicar na 

padronização da 
fabricação de 
revestimentos.  

BALAJI e 
SETHURAMAN 

(2016)101 

Síntese de um 
revestimento utilizando 

silanos, tioureia e 
organometálicos de 

zircônio para o 
alumínio  

Maior proteção à 
corrosão em meio 

contendo cloretos e a 
camada do revestimento 
também funciona como 
uma barreira física ou 

mecanicamente 
protetora. 

Somente a preparação 
e deposição do sol-gel 
no substrato metálico, 

empregam-se 24 horas.  

SHANAGHI, 
NONAHAL e CHU 

(2018)102 

Produção de um 
revestimento pelo 

método sol-gel com o 
emprego de silicatos, 

titanatos e sais de 
prata para o a liga de 

alumínio AA2024.  

Aumento da proteção à 
corrosão e obtenção de 

um filme homogêneo 
com partículas em 

escala manométrica. 

A aplicação de 
compostos de prata 

torna o processo 
economicamente 
desfavorável e o 

processo de obtenção 
utiliza reagentes 

agressivos. 
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VIGNESH, BALAJI 
e SETHURAMAN 

(2017)103 

Obtenção de um sol-
gel contendo um 

inibidor de corrosão 
(1,3-difeniltioureia) 

para aplicação em liga 
de alumínio da série 

1000. 

O revestimento forma 
uma camada muito 

aderente na superfície 
metálica. Verificou-se 

por técnicas 
eletroquímicas uma 

melhora nas 
propriedades 

anticorrosivas em NaCl 
3,5%. 

A distribuição do filme 
não foi homogênea e 

dependendo do 
tratamento térmico 

posterior ou da 
aplicação, pode ocorrer 

a degradação do 
inibidor. 

COSTENARO, et 
al. (2017)104 

Preparação de um 
revestimento pelo 

método de sol-gel com 
mistura a de silanos e 
etanol para aplicação 

no alumínio 
anodizado. 

A proteção conferida 
pelo revestimento em 

meio contendo cloretos 
independe do tamanho 

dos poros ou se foi 
selado ou não. Assim, é 
possível diminuir etapas 

de anodização. 

A preparação do sol-gel 
pode levar mais de 24 

horas e a utilização 
somente de silanos 
ultrapuros torna o 

processo desfavorável 
economicamente. 

VARMA, et al. 
(2017)53 

Obtenção de 
revestimentos obtidos 
a partir do método sol-
gel com nióbio na liga 
de alumínio AA2024 

utilizando metacrilato e 
etoxido de nióbio. 

O revestimento é capaz 
de suportar ataques 

químicos em meio de 
cloretos após o alumínio 
sofrer estresse térmico. 
O preparo do sol-gel é 
relativamente rápido (3 

horas). 

Os reagentes utilizados 
são altamente puros 

com custo relativamente 
alto. Para a obtenção do 

revestimento o tempo 
gasto é de 12 horas.  

 

Nota-se pelo levantamento desse estado da arte que o trabalho proposto é 

inovador quanto ao desenvolvimento de um processo de anodização do alumínio, 

contendo nióbio e coloração.  
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CAPÍTULO 2 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver e caracterizar tratamentos de superfície a base de nióbio para a 

liga de alumínio AA5052 anodizada com e sem coloração. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Aperfeiçoar as variáveis do processo de anodização da liga de alumínio 

AA5052 com e sem corante; 

2) Determinar as melhores condições de obtenção do tratamento de 

superfície a base de nióbio com e sem corante; 

3) Caracterizar eletroquímica e morfologicamente os tratamentos de 

superfície gerados em meio contendo sulfato e cloreto. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Todos os experimentos foram feitos a temperatura em sala climatizada a 25°C 

± 3°C, em triplicata. 

 

4.1 PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

A liga de alumínio escolhida para o desenvolvimento desse trabalho foi a 

AA5052. Essa liga é conhecida comercialmente como “alumínio naval”, pois é muito 

utilizada em estruturas submetidas à atmosfera marítima, tais como algumas partes 

de navios e contêineres. Essa resistência também é atribuída à presença do magnésio 

e, quanto maior a porcentagem desse elemento (dentro do limite), mais resistente à 

corrosão essa liga se torna. Também é empregada como moldes na fabricação de 

alguns polímeros, como o polipropileno, que são processos onde não são necessários 

alta resistência mecânica105. A Tabela 3 apresenta a composição dessa liga. 

 

Tabela 3 - Composição da liga de alumínio AA5052, segundo a norma ABNT NBR 6834. 

Elemento Mg Si Fe Cu Mn Cr Zn Al 

% 2,20 – 2,80 0,25 0,40 0,10 0,10 0,15 - 0,35 0,10 95,70 – 97,30 

Fonte: ABNT NBR 683430. 

  

As peças da liga de alumínio AA5052 foram reaproveitadas a partir de um 

contêiner que não estava em atividade comercial. Por isso, foi realizado um tratamento 

térmico prévio em mufla, com aquecimento a uma taxa de 20°C min-1 até 345°C 

seguido do resfriamento na mesma taxa até atingir a temperatura inicial (~ 25°C). Esse 

processo é chamado de recozimento e é necessário para ligas que tiveram uso 

termomecânico variado e pode ser utilizado em todos os tipos de ligas de alumínio. 

Esse tratamento garante a recuperação e recristalização do metal que foi submetido 

a diferentes condições de trabalho, ou seja, os elementos de liga, principalmente o 

magnésio e silício, ficam distribuídos mais uniformemente pelo metal105,106. 
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 As peças foram moldadas em cilindros de 1,8 cm de diâmetro com 10,0 cm de 

altura e embutidas em PVC com resina acrílica, como mostrado na Figura 9A. Essas 

amostras foram utilizadas nas primeiras etapas do trabalho, para o estudo do alumínio 

anodizado e colorido. 

Para deposição de nióbio com tratamento térmico e, devido aos tratamentos 

térmicos, não foi possível utilizar a amostra descrita na Figura 9A. Assim, foram 

empregadas amostras retangulares com dimensões aproximadas de 3,1 (base) x 4,3 

(altura) x 1,3 (espessura) totalizando 45,9 cm2, conforme Figura 9B. Mas, com a 

necessidade do contato elétrico na amostra, a área anodizada foi aproximadamente 

30 cm2. 

 

 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 9 - (A) Peça de alumínio da liga AA5052 embutida em PVC com resina acrílica e (B) peça de 

alumínio retangular para tratamento térmico. (A) Aumento de 2x e (B) Redução de 1,5X. 

 

4.2 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Para tratamento dos dados e entendimento do sistema de anodização utilizado, 

dois planejamentos experimentais foram avaliados para as diferentes situações do 

trabalho:  

(1) Planejamento para o alumínio somente anodizado; 

(2) Planejamento para o alumínio anodizado e colorido. 
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A resposta utilizada em todos os planejamentos elaborados foi a Resistência à 

Polarização (Rp), determinada por meio dos experimentos eletroquímicos, realizados 

em duplicata e descritos no item 4.5. 

Para analisar os planejamentos, utilizou-se o programa Design Expert®, onde é 

possível obter todos os parâmetros de interações entre os fatores utilizados por meio 

da análise de variância (ANOVA). Em todos os planejamentos, foram testados 

modelos de interações entre fatores (principal, linear, interação de dois fatores, 

quadrático e cúbico) e empregou-se diagrama de contorno para visualização da 

análise final dos dados obtidos. 

 

4.2.1 Planejamento para o alumínio anodizado 

 

Um planejamento 22 com ponto central foi montado para a verificação da Rp do 

alumínio somente anodizado. Os fatores envolvidos foram o tempo de anodização (t) 

e a densidade de corrente (j). Para a anodização do alumínio, também são 

necessários o controle de outros fatores, que foram fixados, como a concentração do 

eletrólito (H2SO4 - 10% m/v) e a temperatura (20°C ± 2°C). Esses valores foram 

determinados por meio de estudos prévios46. A Tabela 4 apresenta o planejamento 

para o alumínio anodizado.  

 

Tabela 4 - Matriz do planejamento proposto para o alumínio anodizado. 

Ordem padrão 
Ordem dos 

experimentos 

Variáveis reais 

t / min j / mA cm-2  

1 6 10 10 

2 2 20 10 

3 4 10 30 

4 5 20 30 

5 3 15 20 

6 7 15 20 

7 1 15 20 

Variáveis codificadas 
Níveis 

-1 0 +1 

A – Tempo de anodização (min) 10 15 20 

B – Densidade de corrente de anodização (mA cm-2) 10 20 30 

Fonte: O autor (2018).    
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4.2.2 Planejamento para o alumínio anodizado e colorido 

 

Para o planejamento do alumínio anodizado e colorido, houve a necessidade 

de inserir um fator extra, pois no processo, existe uma etapa a mais, que é a coloração. 

Assim, elaborou-se um planejamento 23 com ponto central utilizando fatores 

relacionados a anodização e coloração do alumínio: tempo (t) e densidade de corrente 

(j) de anodização e concentração do corante [C]. Para os estudos do alumínio 

anodizado e colorido, inseriu-se, além da concentração do corante, os mesmos fatores 

utilizados no planejamento do alumínio somente anodizado, pois é possível que os 

mesmos também influenciem nas respostas obtidas. A Tabela 5 mostra o 

planejamento proposto com as variáveis reais e codificadas. 

 

Tabela 5 - Matriz do planejamento proposto para o alumínio anodizado e colorido. 

Ordem 
padrão 

Ordem dos 
experimentos 

Variáveis reais 

t / min j / mA cm-2 [c] / g L-1 

1 17 10 10 1,0 

2 13 20 10 1,0 

3 9 10 30 1,0 

4 10 20 30 1,0 

5 3 10 10 2,0 

6 6 20 10 2,0 

7 8 10 30 2,0 

8 12 20 30 2,0 

9 1 10 20 1,5 

10 16 20 20 1,5 

11 7 15 10 1,5 

12 15 15 30 1,5 

13 11 15 20 1,0 

14 2 15 20 2,0 

15 5 15 20 1,5 

16 14 15 20 1,5 

17 4 15 20 1,5 

Variáveis codificadas 
Níveis 

-1 0 +1 

A - Tempo de anodização (min) 10 15 20 

B - Densidade de corrente de anodização (mA cm-2) 10 20 30 

C - Concentração do corante (g L-1) 1,0 1,5 2,0 

Fonte: O autor (2018).    
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4.2.3 Cálculo dos efeitos da interação entre os fatores dos planejamentos 

experimentais  

 

Após obtida as respostas por meio das medidas eletroquímicas, utilizou-se o 

programa Design Expert® 7.0 para realização dos cálculos e averiguação dos efeitos 

de interação entre os fatores. Esses cálculos foram realizados através do ajuste de 

modelos simples (lineares ou quadráticos) em razão das respostas obtidas com 

planejamentos experimentais. Para isso, buscou-se uma Rp maior, ou seja, uma 

resposta com maiores valores. Para a verificação da tendência de melhores respostas 

foi utilizado o diagrama de contorno, onde é possível notar a direção (ou os valores 

dos fatores) que essas respostas podem ser encontradas. Também utilizou-se o 

gráfico de relação dos valores experimentais e preditos, que mostra se o modelo 

proposto representa adequadamente o processo ou se a variação dos valores dos 

fatores utilizados influenciam nas respostas do planejamento. 

 

4.3 SOLUÇÕES UTILIZADAS 

 

Para a etapa de anodização preparou-se uma solução de 10% (m/m) de ácido 

sulfúrico a qual foi utilizada em todas as anodizações feitas no desenvolvimento desse 

trabalho. 

Na coloração das peças de alumínio utilizou-se soluções aquosas de 1,0, 1,5 e 

2,0 g L-1 de corante amarelo tartrazina (C16H9N4Na3O9S2) de acordo com o 

planejamento proposto. Para testes de coloração do alumínio contendo revestimento 

de nióbio, também foi utilizado o corante vermelho 40 (C18H14N2Na2O8S2). Ambos 

corantes foram escolhidos pois são solúveis em água, utilizados na indústria 

alimentícia e, por isso, existe grande disponibilidade comercial com baixo custo107,108. 

Para as medidas eletroquímicas executadas, utilizaram-se os seguintes 

eletrólitos: 

(1) Simulação de atmosfera com chuva ácida: utilizou-se uma solução de 

Na2SO4 0,5 mol L-1 tamponado em pH 4,0.  Para tamponamento utilizou-se 

uma solução de biftalato ácido de potássio/NaOH. É nesse valor de pH 
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escolhido (ou abaixo) que o alumínio fica mais susceptível a corrosão, 

devido a solubilidade da camada protetora em meios agressivos109.  

(2) Simulação de atmosfera salina (marítima): empregou-se uma solução de 

NaCl 0,5 mol L-1. 

 

4.4 ANODIZAÇÃO E COLORAÇÃO DO ALUMÍNIO 

 

O processo empregado para anodização e coloração do alumínio é mostrado 

na Figura 10. 

 

 

Figura 10 - Fluxograma do processo de anodização e coloração do alumínio. Fonte: O autor (2018). 

 

Antes da anodização as amostras foram previamente polidas com lixas de SiC 

de #220, #340, #400, #600 e #1200 em uma politriz, e limpas com água ultrapura, 

para obter uma superfície homogênea. Esse tratamento livra a superfície de 

contaminantes diversos, óxidos e oleosidades. Em seguida, a amostra foi submetida 

imediatamente à anodização. 

Na etapa de anodização variaram-se somente os fatores tempo e densidade 

de corrente. Foi utilizada uma fonte de tensão Minipa-303 com controle digital para a 

regulagem da corrente. Para a montagem do circuito elétrico dessa etapa, utilizou-se 

as amostras de alumínio como ânodo e uma placa de alumínio da mesma liga com 

formato retangular de área 5 vezes maior como cátodo, imersos em H2SO4 10% (m/v) 

dentro de um recipiente de vidro com capacidade de 50 mL, um multímetro em série 

para regulagem fina da corrente e temperatura controlada a 20°C ± 3°C. Controlou-se 

o tempo com cronômetro digital. Após a anodização, as amostras foram enxaguadas 

com jato de água ultrapura a temperatura ambiente para a retirada de toda solução 

ácida presente e imediatamente imersa na solução de corante. 

Polimento
•Lixas de SiC #220, 

#340, #400, 600, 
#1200

Anodização
• Variáveis: j e t

• Fixos:  T = 30°C e
[H+] = 10%

Coloração
• Variável: [C]

• Fixos:  T = 40°C e 
t = 20 min

Selamento
• Aumento da    

temperatura até 
80°C
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Os valores dos fatores escolhidos que permaneceram fixos são retirados de 

estudos prévios onde os resultados mostram que em uma faixa de concentração de 

10% a 18% (m/v) de solução ácida utilizada na anodização, a proteção da camada de 

óxido formada não altera significativamente, e, por isso, escolheu-se a menor 

concentração, visando menor consumo de reagentes46. 

Para a etapa de coloração variou-se a concentração do corante. Após a 

amostra ser imersa na solução, a temperatura foi mantida a 40°C ± 2°C durante 20 

minutos e após, para o selamento dos poros, aumentou-se a temperatura. Quando a 

temperatura da solução atingiu 80°C a amostra foi retirada, enxaguada em jato de 

água ultrapura e seca com fluxo de ar frio.  

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA 

 

Foram utilizadas as técnicas eletroquímicas de polarização potenciodinâmica 

anódica (PPA) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). Para essas 

medidas, montou-se um sistema de três eletrodos em uma célula de vidro de 50 mL: 

(1) Eletrodos de trabalho (ET): para os testes iniciais do alumínio anodizado e 

colorido, utilizou-se a amostra da Figura 9A; para os testes do alumínio com 

revestimento de nióbio, utilizou-se a amostra da Figura 9B. Na célula 

eletroquímica utilizada, a área exposta às medidas eletroquímicas foram 

aproximadamente 1,76 cm2 em ambas amostras; 

(2) Eletrodos de referência (ER): sulfato mercuroso (ESM) para os testes de 

alumínio anodizado e colorido; e prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) para as 

medidas eletroquímicas do alumínio revestido com nióbio; 

(3) Contra eletrodo (CE): placa de platina com área aproximadamente 10 vezes 

maior em relação ao ET. 

Em todas as medidas eletroquímicas utilizou-se um potenciostato da marca 

GAMRY® modelo PCI-G300 acoplado a um analisador de frequência PCI-EIS300. O 

registro e tratamento dos dados foi utilizado o software GAMRY Frameworks®. 

O potencial inicial considerado sobretensão nula (E = ± 5 mV por no mínimo t = 

1800 s, j = 0) é o potencial de corrosão (Ecorr), o qual foi utilizado para se iniciar as 

medidas de Rp. 
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Para a obtenção das respostas dos planejamentos, utilizou-se a PPA adaptada 

a um dos casos limites da equação de Butler-Volmer (Equação 1)110. Essa relação 

matemática apresenta dois ramos específicos que são o anódico e o catódico, 

representados por (1 – α) e α, respectivamente. 
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          Equação 1 

 

Onde, j é a corrente medida e j0 a corrente inicial. O caso limite utilizado a partir 

da Equação 1, é quando a sobretensão tem valores muito baixos (η ≤ 5 mV). 

 Aplicando uma expansão em série de potências, pela equação 2 e 3: 
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Equação 5 

 

Assim, a equação de Butler-Volmer pode ser apresentada na forma da equação 

6: 
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 11                 Equação 6 

 O formato da equação 6 só é válido para sobretensões abaixo de 5-10 mV. 

Neste caso, as reações nos eletrodos possuem uma componente que segue a Lei de 
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Ohm, pois existe uma proporcionalidade entre j e η. Com isso, a equação pode ser 

apresentada na forma: 

  

  

Equação 7 

 

A resistência da interface metálica em relação à reação de transferência de 

carga corresponde a RTC e para obter os valores, utiliza-se somente os pontos iniciais 

da curva de polarização. Essa região corresponde a um trecho linear da curva com 

baixas densidades de correntes com aplicação da equação 8. 

 

                Equação 8 

    

Assim, para cada ensaio do planejamento experimental, obteve-se a Rp 

utilizada como resposta. Os pontos iniciais da curva de PPA (região linear) foram 

obtidos a partir do Ecorr ( = 0) até + 10 mV ( = + 10 mV) e velocidade de varredura 

(v.v.) em 1 mV s-1, com a qual se calculou a regressão linear. Segundo as equações 

7 e 8, utiliza-se o coeficiente angular que é relativo à Rp, conforme exemplo da Figura 

11, calculado em 2,5 x 106 Ω cm2. 

 

Figura 11 - Exemplo de construção de gráfico e cálculo para obtenção da Rp. Fonte: O autor (2018). 

 

A técnica de PPA também foi utilizada para a verificação da resistência à 

corrosão das amostras com maiores valores de Rp, para os estudos do alumínio 

𝜂

𝑗
=  

𝑅𝑇

𝑛𝐹𝑗𝑜
=  𝑅𝑝 

𝑅𝑝 = (


𝑗
)𝑗→∅ 
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anodizado e colorido e para todas as amostras do alumínio com revestimento 

contendo nióbio. Nesse caso, fixou-se a velocidade de varredura (v.v.) em 5 mV s-1 

com intervalo de potencial de –1,0 V em relação ao potencial de corrosão (Ecorr) até + 

5,0 V vs. ESM. O equipamento foi ajustado para as medidas não ultrapassarem a 

corrente limite de 1,0 mA. 

A técnica de EIE foi utilizada para comparação dos melhores resultados obtidos 

e avaliação da resistência das amostras com revestimento de nióbio com e sem 

coloração. As medidas foram realizadas em relação ao Ecorr com faixa de varredura 

de frequência de 10 mHz até 100 kHz e uma amplitude de perturbação do sistema de 

± 20 mV. As amostras testadas foram o alumínio anodizado, alumínio anodizado com 

revestimento de nióbio e alumínio anodizado com revestimento de nióbio colorido. 

 
 

4.6 PREPARAÇÃO DO SOL-GEL CONTENDO NIÓBIO 

 

Para a deposição do nióbio utilizando a técnica de precursores poliméricos 

utilizaram-se duas soluções para o estudo. Suas composições e quantidades são 

mostradas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Composições das soluções de sol-gel contendo nióbio para obtenção dos revestimentos. 

  
Glicerina 

(C3H8O3) 

Etilenoglicol 

(C2H6O2) 

Ácido cítrico 

(C6H8O7) 

Complexo amoniacal de Nb 

(NH4[NbO(C2O4)2(H2O)].nH2O) 

Sol-gel 1 

(E) 

Quantidade / g - 37,24 19,21 1,88 – 3,75 – 5,63 – 7,50 

Razão molar - 6 1 0,05 – 0,10 – 0,15 – 0,20 

Sol-gel 2 

(G) 

Quantidade / g 55,25 - 19,21 1,88 – 3,75 – 5,63 – 7,50 

Razão molar 6 - 1 0,05 – 0,10 – 0,15 – 0,20 

Fonte: O autor (2018). 

 

 Com as quantidades apresentadas na Tabela 6 foram preparadas 5 soluções 

do sol-gel 1 (E) e 5 soluções do sol-gel 2 (G), variando-se apenas a concentração do 

nióbio. 

 A sequência do preparo das soluções de sol-gel, é ilustrado na Figura 12.  
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Figura 12 - Fluxograma de preparação do sol-gel contendo nióbio. Fonte: O autor (2018). 

 

4.7 DEPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO DOS FILMES DE NIÓBIO NO ALUMÍNIO E 

TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

Para obtenção dos filmes de nióbio foram utilizadas amostras de alumínio 

retangulares, como a apresentada na Figura 9B. Para isso, o sistema de anodização 

foi diferente do utilizado na primeira etapa do trabalho e consistiu em um recipiente de 

vidro de 250 mL, a amostra de alumínio como ânodo e outra placa de alumínio de 

grande área como cátodo, imersos na solução ácida e acoplados na fonte de tensão 

com um multímetro em série, como já mencionado no item 4.4.  Os parâmetros 

adotados para anodização foram j = 10 mA cm2, tempo de anodização de 10 minutos, 

concentração do eletrólito de 10% e temperatura de 25°C ± 3°C.  

Imediatamente após a anodização, as amostras foram lavadas com jato de água 

ultrapura e secas com fluxo de ar frio. Em uma das faces da amostra de alumínio 

anodizado, 1,5 gramas de sol-gel foi depositado manualmente (por gotejamento) e, 

em seguida, levado ao tratamento térmico em mufla. As amostras de alumínio 

anodizado foram submetidas a quatro diferentes tratamentos térmicos, com 

temperaturas determinadas em estudos prévios85: 

 

 

 

Aquecimento 
do precursor 

a 60°C 

(Etilenoglicol 
ou Glicerina)

Agitação -
60°C por 30 

minutos 

Agitação -
60°C até 

dissolução
Sol-gel

Ácido cítrico Complexo de Nb 
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(1) De 30°C a 350°C com taxa de aquecimento de 10°C por minuto; 

(2) 350°C por 30 minutos; 

(3) De 30°C a 450°C com taxa de aquecimento de 10°C por minuto; 

(4) 450°C por 30 minutos. 

Em cada tratamento térmico foram preparadas 4 amostras e depositadas o sol-

gel com diferentes quantidades de nióbio, descritas na Tabela 6. As denominações 

das amostras de acordo com as condições do tratamento térmico e processos, são 

mostradas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Denominações das amostras e condições utilizadas para deposição de filmes por sol-gel 

contendo nióbio. 

Código 
Precursor do 

sol-gel 
Tratamento térmico 

E350A Etilenoglicol 
De 30°C a 350°C com rampa de 

aquecimento de 10°C/min 

E350 Etilenoglicol 350°C por 30 minutos 

E450A Etilenoglicol 
De 30°C a 450°C com rampa de 

aquecimento de 10°C/min 

E450 Etilenoglicol 450°C por 30 minutos 

G350A Glicerina 
De 30°C a 350°C com rampa de 

aquecimento de 10°C/min 

G350 Glicerina 350°C por 30 minutos 

G450A Glicerina 
De 30°C a 450°C com rampa de 

aquecimento de 10°C/min 

G450 Glicerina 450°C por 30 minutos 

An - Alumínio anodizado 

   

Código Razão molar de nióbio 

5Nb 0,05 

10Nb 0,10 

15Nb 0,15 

20Nb 0,20 

Fonte: O autor (2018). 
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4.8 CARACTERIZAÇÃO DO REVESTIMENTO DE NIÓBIO NO ALUMÍNIO 

ANODIZADO 

 

Para as caracterizações morfológicas, foram utilizadas somente as amostras 

com maior quantidade de nióbio (20Nb) para cada tratamento térmico. 

 

4.8.1 Espectroscopia de Fluorescência de raios X 

 

 A determinação da quantidade de nióbio em todas as amostras que foram 

revestidas com o sol-gel foi realizada por ensaios de fluorescência de raios X, com um 

equipamento da marca Oxford Instruments, modelo XMET-7500. 

 

4.8.2 Morfologia e composição semiquantitativa do revestimento de nióbio no 

alumínio anodizado 

 

 A morfologia microestrutural da liga de alumínio AA5053 anodizada com 

revestimento de nióbio foi analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

da marca Tescan, modelo VEGA3 XMU com EDX acoplado. A composição 

semiquantitativa elementar foi determinada por espectroscopia por energia dispersiva 

de raios X (EDX). As análises por EDX foram feitas em diferentes intensidades 

energéticas, para se ter certeza que a análise seja realizada somente na amostra, e 

não na fita de carbono em que a mesma foi colocada. Devido a presença de 

compostos orgânicos na superfície, foi necessário a deposição de camada de ouro 

para as análises de MEV e EDX. 

 Microscopias ópticas foram obtidas para análise superficial e foram obtidas por 

um microscópio óptico Olympus BX41M com analisador de imagens Image Pro 

Express. 
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4.8.3 Microscopia Raman 

 

Os espectros Raman foram obtidos por um espectrômetro Raman portátil 

Agiltron PeakSeeker, faixa de resposta entre 200 cm-1 a 3200 cm-1 e resolução 

espectral de 5 cm-1, equipado com um microscópio com capacidade de aumento de 

100 vezes. A detecção foi efetuada através de espalhamento da luz monocromática 

em um detector multicanal. A radiação utilizada foi a linha 633 nm (vermelho), potência 

ajustada em 5 mW, tempo de aquisição de 9 segundos, com acúmulo de 20 espectros. 

 

4.8.4  Difratometria de raios X 

 

 A técnica de difratometria de raios X foi empregada na caracterização das 

amostras com revestimento de nióbio e do alumínio anodizado, para comparação. Foi 

utilizado um difratômetro Brucker D2 Phase, com radiação de CuKα (1,5418 Å), 

tensão de 40 kV e corrente de 15 mA. A coleta de dados foi realizada na faixa angular 

2θ de 30 a 100°, com passo de 0,05° e velocidade de 0,05° min-1. 

 

4.9 COLORAÇÃO DO ALUMÍNIO ANODIZADO COM FILME DE NIÓBIO 

 

As condições de tratamento térmico utilizadas para a deposição do nióbio na 

superfície do alumínio, não permitem que seja inserido novamente outros compostos, 

devido a exposição da camada de óxido à altas temperaturas que promovem o 

selamento dos poros desenvolvidos. Para que haja a possibilidade da coloração do 

alumínio anodizado após o tratamento térmico com sol-gel contendo nióbio, foi 

necessário realizar outra anodização. Os primeiros testes do processo de 

reanodização das amostras de alumínio anodizado contendo nióbio, consistiu em 

aplicar as melhores condições obtidas no planejamento experimental para o alumínio 

anodizado e colorido. Contudo, também foi necessário reavaliar o parâmetro tempo 

de anodização (t), com a utilização de análises de espectroscopia de fluorescência de 

raios X para verificação da quantidade de nióbio na superfície.  
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No processo de coloração, foram empregadas mesmas condições utilizadas no 

processo de coloração para o estudo do alumínio anodizado e colorido, com algumas 

modificações. Para verificar a proteção em que a liga de alumínio AA5052 adquiriu 

com nióbio depositado, foram preparadas 4 amostras semelhantes, com as melhores 

condições encontradas no estudo da obtenção dos filmes. Após, as amostras foram 

reanodizadas e coloridas com diferentes concentrações de corante [C] amarelo 

tartrazina, com 0,5 g L-1, 1,0 g L-1, 1,5 g L-1 e 2,0 g L-1.  
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CAPÍTULO 3  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 ALUMÍNIO ANODIZADO 

Os valores das Rp obtidas para o planejamento do alumínio somente anodizado 

são mostrados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Resultados da Rp para o planejamento experimental proposto do alumínio anodizado. 

Ensaio Rp / MΩ cm2 R2 

Alumínio polido 0,2 ± 0,1 0,993 

1 187,1 ± 1,0 0,999 

2 492,2 ± 1,0 0,994 

3 33,2 ± 1,0 0,990 

4 2,5 ± 1,0 0,999 

5 213,9 ± 1,0 0,999 

6 284,8 ± 1,0 0,980 

7 142,9 ± 1,0 0,988 

Fonte: O autor (2018).  

 

Nota-se na Tabela 8 que o valor mais elevado de Rp se refere ao ensaio 2, onde 

o tempo de anodização foi de 20 minutos e a densidade de corrente de 10 mA cm-2. 

Com isso, observa-se que quanto menor a j, mais tempo de anodização é necessário 

para obter uma resistência à polarização elevada. Destaca-se também o ensaio 4, que 

foi realizado nas condições de 20 minutos e com densidade de corrente de 30 mA cm-

2. Esse ensaio apresentou o menor valor de Rp, ou seja, as condições impostas para 

o crescimento da camada de óxido não favoreceram para a obtenção de uma estrutura 

que seja resistente à polarização ou até mesmo um aumento da espessura da camada 

de óxido, causando sua remoção24. Nota-se então, que as duas variáveis interagem, 

pois, o valor de Rp depende do nível em que j está quando o tempo de anodização 

também varia. 

Para comparar as diferentes condições dos ensaios do planejamento proposto, 

as curvas de PPA dos ensaios 2 e 4 são mostradas no gráfico da Figura 13, 

juntamente com a curva de PPA do alumínio somente polido.  
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Figura 13 - Curvas de PPA em Na2SO4 0,5 mol L-1, pH 4, do alumínio somente polido e dos 

ensaios 2 e 4 do planejamento experimental para o alumínio anodizado. v.v. = 5 mv s-1. 

 

 Os resultados da Figura 13 mostram que os ensaios 2 e 4 apresentaram menor 

densidade de corrente por toda a extensão de potencial anódico estudado, em relação 

ao alumínio polido. Essa diminuição de j é correlacionada a minimização da 

velocidade de oxidação do metal (j α nFvox, onde n é o número de elétrons da reação 

de oxidação, F é a constante de Faraday – 96498 C mol-1 e vox é a velocidade de 

oxidação)110.  

 A a minimização da velocidade de oxidação pode ser avaliada pela eficiência 

inibidora da reação de oxidação (θ), pela equação 9 no potencial de 3 V vs. ESM111. 

 

Equação 9 

 

 

Onde: jp é a densidade de corrente do alumínio polido e ja a densidade de corrente do 

alumínio anodizado (ensaios 2 e 4). 

 O valor da jp é 1,68 x 10-4 A cm-2, o ja2 é 6,61 x 10-5 A cm-2 e o ja4 é 4,46 x 10-5 

A cm-2, todos em E = 3 V vs. ESM. Os cálculos de eficiência, mostram uma redução 

de cerca de 97% de j para o ensaio 2 e de 96% para o ensaio 4, em relação ao 

alumínio somente polido. 

𝜃 =  
𝑗𝑝− 𝑗𝑎

𝑗𝑝
 𝑥 100 
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 Como no ensaio 2 o tempo de anodização foi maior e a densidade de corrente 

aplicada menor, a camada de óxido pode se desenvolver com maior organização, ou 

seja, a estrutura tende a ser mais porosa32,112. Portanto, devido as condições do 

ensaio 2, a aderência da camada anódica é melhorada e, consequentemente, o 

rompimento da mesma é dificultado.  

As microscopias ópticas do alumínio somente polido e dos ensaios 2 e 4, antes 

e após a polarização são mostrados na Figura 14. 

 

 Antes da polarização Após polarização 

(A) 

  

(B) 

  

(C) 

  

 

Figura 14 - Microscopias ópticas do (A) alumínio sompente polido e ensaios (B) 2 e (C) 4 do 

planejamento experimental para o alumínio anodizado antes e após a polarização em Na2SO4 0,5 mol 

L-1, pH 4. Aumento de 200x. 
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Observa-se nas imagens do alumínio somente polido, Figura 14A, uma considerável 

diferença na morfologia da superfície antes e após a polarização. Somente as 

ranhuras provenientes do processo de polimento permaneceram, enquanto os pontos 

escuros aumentaram. Estes podem ser pontos de corrosão, que surgem em torno dos 

elementos de liga ou as inclusões que se dissolveram durante os testes113. Já no 

ensaio 2, Figura 14B, não há evidências de alterações significativas na superfície 

antes e após a polarização, enquanto que, no ensaio 4 (Figura 14C), já é possível 

notar um aumento de regiões mais escuras, principalmente entre as ranhuras 

provenientes do processo de polimento, assim como ocorreu nos experimentos com 

o alumínio somente polido. 

 Para o cálculo da análise de variância, utilizou-se o modelo de interação entre 

dois fatores (2FI), pois foi o que melhor se ajustou a partir das respostas obtidas. Os 

principais resultados da ANOVA, referentes ao planejamento proposto para o alumínio 

anodizado utilizando os valores de Rp como resposta, são mostrados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Principais resultados da ANOVA do planejamento proposto para o alumínio anodizado. 

Fonte: o autor. 

Fonte 
Soma dos 
quadrados 

g.l. 
Média dos 
quadrados 

f-valor p-valor 

Modelo 1,7 x 1017 3 5,6 x 1016 8,33 0,057 

t 4,9 x 1016 1 4,9 x 1016 7,25 0,074 

j 5,6 x 1016 1 5,6 x 1016 8,34 0,063 

t . j 6,4 x 1016 1 6,3 x 1016 9,4 0,055 

Residual 2,0 x 1016 3 6,7 x 1015   

R2 = 0,893 Precisão adequada = 7,876 

Fonte: O autor (2018). 
Legenda: g.l.: graus de liberdade 
                f-valor: razão entre o modelo e o erro 
                p-valor: coeficiente de probabilidade 
                R2: coeficiente de determinação 

 

Nota-se na Tabela 9 que os valores das médias dos quadrados do modelo, das 

variáveis independentes e de suas interações não diferem significativamente, 

mostrando que, proporcionalmente, os tratamentos do planejamento experimental não 

afetam o resultado. Os f-valor, por serem baixos, também confirmam essa 

observação. 
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Quando o p-valor é menor que 0,05, os valores apresentados pelo modelo são 

significativos e, na Tabela 9 nota-se que não houve fatores nem interações com efeitos 

significativos estatisticamente observados. Além do modelo utilizado, os outros 

testados não conseguiram ser adequados para explicar a interação entre os fatores. 

Isso prova que os valores obtidos dos experimentos não têm diferença entre si e que 

qualquer combinação de valores dos fatores pode ser utilizada para prosseguir o 

trabalho. 

O valor do coeficiente de determinação (R2) fornecido, mede o quanto a 

variabilidade dos valores das respostas observadas pode ser explicada por fatores 

experimentais e as suas interações. Quanto mais o valor de R2 for próximo a 1,00 

melhor será a previsão de resposta. No caso, foi obtido um valor de 0,893 mostrando 

que o modelo só explica 89,3% das Rp calculadas dentro do limite de confiança de 

95%. Com isso, foi o modelo que apresentou o R2 maior do que outros testados.  

 Na Tabela 9 também se observa o valor da precisão adequada (7,876) maior 

do que 4,000, indicando que o modelo pode ser utilizado para explorar diferentes 

respostas e apontamentos para estudos futuros de aperfeiçoamento do processo de 

anodização e coloração do alumínio. 

A relação dos valores experimentais/preditos e o diagrama de contorno gerado 

pela ANOVA do planejamento experimental proposto para o alumínio anodizado é 

mostrado na Figura 15.  
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(A) 

 

(B) 

Figura 15 - (A) Relação dos valores experimentais e preditos e (B) diagrama de contorno gerado pelos 

resultados da ANOVA a partir das Rp do alumínio anodizado em função de t e j. 

 

Observa-se no gráfico da Figura 15A que os valores experimentais da maioria 

dos ensaios se aproximam dos preditos pelo modelo estatístico utilizado. Mas nos 

ensaios 5 e 6, os desvios entre os resultados experimentais e os preditos são altos 

podendo assim, afirmar novamente, que a variação dos valores dos fatores não 

influencia nas respostas do planejamento proposto. A partir desse gráfico, também é 

possível constatar o motivo do valor do residual (erro), apresentado na Tabela 9, ser 

alto. 
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No diagrama de contorno da Figura 15B nota-se que há uma tendência de 

aumento dos valores da Rp para valores de tempo de anodização maiores e 

densidade de corrente mais baixas. Como o modelo utilizado permite essa exploração, 

a otimização dos experimentos para o alumínio anodizado, pode ser realizada 

empregando a combinação de valores dos fatores, apontados pelo diagrama na 

direção das Rp mais elevadas114. 

As respostas obtidas do planejamento proposto para o alumínio anodizado 

pode ser explicada pela variação de tamanho dos poros, pois o tempo de anodização 

e a espessura da camada de óxido gerada são diretamente proporcionais, 

dependendo da densidade de corrente aplicada115. Mas, se a densidade de corrente 

for muito baixa (< 5 mA cm-1), a camada de óxido não é eficientemente aderida e a 

superfície fica susceptível à corrosão7, assim como observado no ensaio 2. Sendo 

assim, quanto menor a densidade de corrente aplicada, maior o tempo de anodização 

é necessário para que se tenha melhor proteção da superfície do alumínio. 

O estudo estatístico mostrou que os fatores juntamente com seus valores 

utilizados para o alumínio anodizado, não influenciam nas respostas eletroquímicas 

utilizadas para o planejamento experimental e qualquer combinação de valores dos 

fatores pode ser utilizado para prosseguir o estudo. Mas, considerando-se que em 

alguns experimentos o valor da Rp foi mais expressivo, observou-se que a liga de 

alumínio AA5052 fica mais protegida utilizando valores maiores de tempo e menores 

de densidade de corrente de anodização. Assim, para a sequência do trabalho que 

consiste em adicionar o corante na superfície anodizada, esses valores foram 

ajustados conforme os resultados desse estudo preliminar e são mostrados no tópico 

5.2. 

 

5.2 ALUMÍNIO ANODIZADO E COLORIDO COM AMARELO TARTRAZINA 

 

As respostas do planejamento proposto para o estudo do alumínio anodizado 

e colorido são mostrados na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Resultados da Rp calculados para os ensaios do planejamento experimental proposto do 

alumínio anodizado e colorido. 

Ensaio Rp / kΩ cm-2 R2 

Alumínio polido 129,5 ± 1,0 0,993 

1 135,1 ± 1,0 0,999 

2 301,0 ± 1,0 0,998 

3 100,0 ± 1,0 0,998 

4 166,1 ± 1,0 0,995 

5 570,3 ± 1,0 0,993 

6 211,9 ± 1,0 0,999 

7 281,6 ± 1,0 0,992 

8 105,0 ± 1,0 0,998 

9 90,9 ± 1,0 0,997 

10 164,4 ± 1,0 0,999 

11 201,3 ± 1,0 0,998 

12 263,4 ± 1,0 0,993 

13 290,4 ± 1,0 0,996 

14 145,2 ± 1,0 0,989 

15 130,9 ± 1,0 0,996 

16 221,2 ± 1,0 0,999 

17 110,6 ± 1,0 0,996 

Fonte: O autor (2018).  

  

Observa-se na Tabela 10 que os resultados se mostraram próximos na maioria 

dos ensaios, destacando-se somente os ensaios 2 e 5, que apresentaram o maior 

valor de Rp, e o ensaio 9, que representou menor valor de Rp. As curvas de PPA para 

os ensaios 2, 5 e 9 são mostradas na Figura 16. 
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Figura 16 - Curvas de PPA em Na2SO4 0,5 mol L-1, pH 4, do alumínio somente polido e dos ensaios 2, 

5 e 9 do planejamento experimental para o alumínio anodizado e colorido. v.v. = 5 mv s-1. 

  

Nota-se na Figura 16 que há uma inflexão comportamental no potencial 1,67 V 

vs. ESM quando se relaciona o alumínio polido com o ensaio 9. Verifica-se nas Figuras 

17 e 18 a eficiência na reação de oxidação do metal antes do ponto de inflexão em 

um potencial de 0,5 V vs. ESM e após o ponto de inflexão em 3,0 V vs. ESM. 

 

 

Figura 17 - Eficiência inibidora de oxidação para o alumínio anodizado e colorido em E = 0,5 V vs. ESM. 
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Figura 18 - Eficiência inibidora de oxidação para o alumínio anodizado e colorido em E = 3,0 V vs. ESM. 

 

Observa-se na Figura 18 que no ensaio 9 há uma catálise da reação de 

oxidação antes do ponto de inflexão em 1,67 V vs. ESM, concordando com os 

resultados de Rp da Tabela 10, ou seja, menor resistência a polarização, sugerindo 

um filme menos resistente. As condições de ensaio levaram as seguintes 

observações: 

(1) Ensaio 2 - Quando o processo de anodização é submetido a maiores 

tempos, menor quantidade de corante é necessária para produzir um 

recobrimento com eficiente proteção (θ = 88% em E = 0,5 V vs. ESM 

e θ = 91% em E = 3,0 V vs. ESM) e elevada Rp; 

(2) Ensaio 5 – Utilizando-se menores tempos de anodização, maior 

quantidade de corante é necessária, para se obter um recobrimento 

com alta resistência à polarização e elevada eficiência da oxidação do 

metal em meio contendo sulfato (θ = 88% em E = 0,5 V vs. ESM e θ = 

93% em E = 3,0 V vs. ESM). 

(3) Ensaio 9 – Utilizando-se tempos menores de anodização, quantidade 

de corante intermediária e o dobro de densidade de corrente em 

relação aos ensaios 2 e 5, o filme gerado é menos resistivo, ou seja, 

apresenta uma Rp menor o que justifica a sua ação catalítica inicial 

até o potencial de inflexão. Após este potencial, deve ocorrer geração 

de uma camada de óxido mais resistente, devido à polarização 
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anódica o que leva a um efeito inibidor da reação de oxidação do 

metal sulfato (θ = -68% em E = 0,5 V vs. ESM e θ = 34 em E = 3,0 V 

vs. ESM). Nesse caso, é possível que o óxido tenha se desenvolvido 

com a estrutura menos organizada e, consequentemente, é mais fácil 

atingir o metal base35.  

Destaca-se também na Figura 16, que no caso da curva do ensaio 9, observa-

se um aumento significativo da corrente a partir de -0,5 V vs. ESM, que pode ser, 

principalmente, devido à dissolução do corante pois, a partir de 2,0 V vs. ESM, a 

superfície exposta mantém a proteção até 5,0 V vs. ESM.  

As microscopias ópticas dos ensaios 2, 5 e 9 do planejamento experimental 

para o alumínio anodizado e colorido, antes e após a polarização, são mostrados na 

Figura 19.  
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 Antes da polarização Após polarização 

Ensaio 2 

  

Ensaio 5 

  

Ensaio 9 

  

Figura 19 - Microscopias ópticas dos ensaios 2, 5 e 9 do planejamento experimental para o alumínio 

anodizado e colorido com amarelo tartrazina antes e após a polarização em Na2SO4 0,5 mol L-1, pH 4. 

Aumento de 200x. 

 

Na Figura 19, por comparação dos ensaios 2 e 5, antes e após polarização, 

que são as amostras obtidas nas condições que apresentaram maior Rp, não há 

mudança aparente na superfície. As ranhuras do processo de polimento permanecem 

em todas as condições e os pontos mais escuros que, assim como no alumínio 

somente anodizado, podem ser inclusões ou elementos que compõem a liga. Nesses 

pontos, como não se trata do alumínio, a camada anódica porosa não é formada e, 

consequentemente, não há entrada de compostos, no caso, do corante8. Nas 

microscopias do ensaio 9, é observada uma pequena mudança nas regiões onde há 

a presença de pontos escuros, ou seja, devido a dissolução do corante ou do provável 
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início de corrosão, as regiões sem corante aumentam e alteram a superfície do metal, 

deixando-o mais susceptível à deterioração, assim como observado no gráfico da 

Figura 16. Nas outras regiões, em todas as imagens, são lugares o corante 

efetivamente depositou e se trata da camada de óxido de alumínio poroso. 

Na análise de variância para o planejamento proposto do alumínio anodizado e 

colorido, o modelo que melhor se encaixou também foi o de interação de dois fatores 

(2FI). A partir da ANOVA das respostas obtidas, não é possível relacionar todas as 

variáveis, suas interações, seus respectivos efeitos e o p-valor. Como estabeleceu-se 

o limite de confiança em 95%, os valores do p-valores, para serem significativos 

devem ficar abaixo de 0,05. A ANOVA foi utilizada para avaliar a adequação do 

modelo para o planejamento experimental do alumínio anodizado e colorido, utilizando 

a Rp como resposta e seus principais resultados são mostrados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Sumário dos principais resultados da ANOVA do planejamento proposto para o alumínio 

anodizado e colorido. 

Fonte 
Soma dos 
quadrados 

g.l. 
Média dos 
quadrados 

f-valor 
p-valor 

Prob > F 

Modelo 1,2 x 1011 6 2,0 x 1010 2,07 0,147 

T 5,3 x 109 1 5,3 x 109 0,54 0,480 

j 2,5 x 1010 1 2,5 x 1010 2,59 0,139 

[c] 1,0 x 1010 1 1,0 x 1010 1,05 0,329 

t . j 8,4 x 108 1 8,4 x 108 0,08 0,775 

t . [c] 7,4 x 1010 1 7,4 x 1010 7,51 0,021 

j . [c] 6,4 x 109 1 6,4 x 109 0,65 0,439 

Residual 9,1 x 1010 10 9,8 x 109   

R2 = 0,554 Precisão adequada = 6,216 

Fonte: O autor (2018). 
Legenda: g.l.: graus de liberdade 
                f-valor: razão entre o modelo e o erro 
                p-valor: coeficiente de probabilidade 
                R2: coeficiente de determinação 

 

  

A Tabela 11 mostra que os valores das médias dos quadrados do modelo, dos 

fatores e das interações entre estes não têm diferença significativa e, 

proporcionalmente, os ensaios e combinações do planejamento proposto não afetam 

o resultado. Isso também é observado nos f-valor que são relativamente baixos.

 Os p-valor apresentados são maiores que 0,05 indicando que nenhum dos 

fatores ou suas interações são estatisticamente significativas. Além do modelo 2FI, 
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foram testados vários outros (descritos nos métodos), mas esse que apresentou 

menores valores de p-valor, indicando que os experimentos não têm diferença entre 

si e, para prosseguir o trabalho, qualquer combinação de valores dos fatores pode ser 

utilizada. 

 O valor do R2 apresentado aponta que o modelo utilizado não se encaixa com 

os dados obtidos dentro do limite de confiança de 95%, pois somente 55,4% dos 

resultados são explicados. O valor da precisão adequada (6,216) indica que os 

resultados obtidos a partir do planejamento elaborado pode ser utilizado para 

exploração de respostas com maiores valores de Rp. 

 Na Figura 20 são mostrados a relação dos valores experimentais/preditos e o 

diagrama de contorno, gerado pelos resultados da análise de variância do 

planejamento experimental proposto para o alumínio anodizado e colorido. 
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(A) 

 

(B) 

Figura 20 - (A) Relação entre os valores experimentais e preditos e (B) diagrama de contorno gerado 

pelos resultados da ANOVA a partir das Rp do alumínio anodizado e colorido em função de [c] e t com 

j a 10. 

 O gráfico da Figura 20A apresenta um conjunto de dados e a razão entre os 

valores experimentais e preditos. Como os resultados dos ensaios estão dispersos 

em relação ao modelo linear, há a indicação que o modelo não se encaixa no 

planejamento proposto e este não é confiável, como já discutido nos resultados da 

análise de variância da Tabela 11. 

Observa-se na Figura 20B que a combinação de valores dos fatores que se 

mostrou mais satisfatória foi com valores de tempo e densidade de corrente menor e 

maior concentração de corante, confirmando os resultados do planejamento 

mostrados na tabela 6. Isso representa que há uma indicação de valores que se 

devem estabelecer para que se aumente a Rp, ou seja, diminuir o tempo e densidade 

de corrente de anodização e aumentar a concentração do corante. Contudo, é 
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reportado na literatura que tempos de anodização menores que 10 minutos não é 

suficiente para desenvolver uma camada porosa grande o suficiente para o depósito 

de compostos32. Isso é confirmado pelo estudo desenvolvido pois, nota-se também no 

diagrama da Figura 20, que quanto menor o tempo de anodização, mais corante é 

necessário para se obter uma resistência à polarização (e à corrosão) do filme de 

óxido gerado. Essa situação inviabiliza a utilização de valores menores que 10 

minutos para o fator tempo de anodização. 

Os resultados obtidos do planejamento experimental desenvolvido para o 

alumínio anodizado e colorido mostraram que existem duas situações em que a Rp é 

alta medidas em Na2SO4 0,5 mol L-1, pH 4,0: 

(1) Quando o processo de anodização é submetido a maiores tempos, 

menor quantidade de corante é necessária para produzir um 

recobrimento com eficiente proteção; 

(2) Utilizando-se menores tempos de anodização, maior quantidade de 

corante é necessária para se obter um recobrimento com alta 

resistência à polarização e à corrosão em meio contendo sulfato. 

Ressalta-se que essa primeira parte do trabalho foi desenvolvida com o intuito 

de realizar uma verificação eletroquímica e visual da efetiva deposição de corante na 

superfície da liga de alumínio AA5052, além da resistência à corrosão no meio 

estudado. Essas verificações servirão como base para o prosseguimento do trabalho, 

ou seja, as soluções de corante serão substituídas por soluções de compostos de 

nióbio. Assim, os parâmetros escolhidos para anodização do alumínio e posterior 

deposição do nióbio foram o tempo de 20 minutos e densidade de corrente de 10 mA 

cm-2, que são equivalentes ao ensaio 2. Nesse ensaio, a quantidade de corante 

necessária foi menor, o que justifica a prioridade da escolha que é proporcionar 

economicidade na utilização de reagentes contendo nióbio. 

 

5.3 TESTES UTILIZANDO COMPOSTOS DE NIÓBIO 

 

TESTE 1: Os testes iniciais envolvendo compostos de nióbio foram realizados 

utilizando o CANb em água, preparadas de modo a possuírem concentração de 1 mol 

L-1 de em relação ao nióbio. O CANb é utilizado em diversos trabalhos de pesquisa 
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como precursor para diferentes deposições em várias ligas metálicas55. O processo 

foi substituir a solução de corante pela de CANb, mas como se trata de um complexo, 

não houve deposição na superfície do alumínio anodizado, provavelmente por algum 

impedimento estérico. 

 

TESTE 2: A outra opção foi modificar o complexo amoniacal de nióbio fazendo 

um tratamento térmico simples em mufla. O CANb sofre diversas modificações com o 

aumento de temperatura até que se torne o óxido de nióbio a temperaturas acima de 

550°C52. Para os testes, 30 gramas de CANb foi submentido a um tratamento térmico 

em mufla a 200°C por 1 hora. O produto obtido também é solúvel em água e assim, 

preparou-se uma solução a qual foi empregada no lugar da solução de corante para 

deposição do nióbio. 

Após o procedimento, realizou-se análises por MEV-EDX e as quantidades 

relativas dos elementos presentes na superfície do alumínio anodizado tratado com 

solução de nióbio, são apresentadas na Tabela 12.  

 

Tabela 12 - Quantidades relativas em massa dos elementos analisados por EDX da superfície do 

alumínio anodizado e com recobrimento obtido pelo processo de deposição por imersão. 

 % em massa 

Elemento Alumínio anodizado 
Alumínio anodizado 

tratado com Nb 

Oxigênio 43,51 38,88 

Alumínio 42,85 21,08 

Silício 0,61 0,78 

Enxofre 7,16 2,19 

Nióbio - 37,07 

Fonte: O autor (2018). 

 

Observa-se na Tabela 12 que a porcentagem em massa do nióbio mostra 

claramente que o metal está depositado na superfície, podendo ser comparado com 

a quantidade de oxigênio e alumínio presentes, que são os constituintes da camada 

anódica criada (Al2O3). Os outros elementos que foram identificados podem ser 

elementos de liga (silício e enxofre) ou resíduos do processo de anodização (enxofre). 

  A Figura 21 mostra as imagens geradas por MEV da superfície do alumínio 

anodizado e com nióbio depositado. 
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(A) 

 

(B) 

Figura 21 - Imagem gerada por MEV da superfície do (A) alumínio anodizado e (B) com nióbio 

depositado. Aumento de 5000x. 

 

Nas imagens das Figuras 21A e B é possível notar as ranhuras oriundas do 

processo de polimento da superfície do alumínio e que acompanham o crescimento 

da camada de óxido. Nota-se também pequenas rachaduras, que segundo estudos, 

são características dos compostos de nióbio quando depositados em superfície de 

outras ligas metálicas55. Os pontos escuros e as partes que aparentam ser mais 

elevadas, pode ser os elementos de liga presentes, assim como outros elementos 

químicos mostrados na Tabela 12. 

A amostra desenvolvida com nióbio depositado por imersão, foi submetida a 

testes eletroquímicos de polarização potenciodinâmica anódica para verificação da 

resistência do revestimento em Ns2SO4 0,5 mol L-1, mostrados na Figura 22. 
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Figura 22 - Curvas de PPA em Na2SO4 0,5 mol L-1, pH 4, do alumínio somente polido e recoberto com 

nióbio. v.v. = 5 mv s-1. 

 

As curvas de polarização da Figura 22 mostram que existe um ponto de inflexão 

em 3,2 V vs. ESM. Antes desse ponto, a amostra tratada com nióbio se mostra menos 

protegida que o alumínio anodizado, visto que a densidade de corrente neste trecho 

é maior, com uma eficiência catalisadora da reação de oxidação aproximada de 20%, 

em 2,0 V vs. ESM. Em potenciais mais altos que o ponto de inflexão, a eficiência 

inibidora da amostra de alumínio tratada com nióbio é 8% maior em relação à amostra 

de alumínio anodizado, em 4,0 V vs. ESM. Esse comportamento mostra que o 

recobrimento de nióbio não se mostra eficiente como o alumínio somente anodizado 

no estudo em meio contendo sulfato, provavelmente devido à pouca aderência do 

recobrimento na superfície do alumínio.  

 Nota-se então, que a partir dos resultados de análise morfológica e da 

composição da superfície, é possível a utilização do método de anodização seguido 

por imersão em banho contendo diferentes compostos, tanto para deposição de 

corantes quanto para deposição de nióbio no alumínio. Mas a utilização de compostos 

provenientes do CANb tratados termicamente a 200°C para produção de 

revestimentos no alumínio anodizado, não protegem a superfície contra corrosão. 

Assim, esse método também não serve para ser empregado em estudos de proteção 

do alumínio utilizando compostos de nióbio. 
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Realizados os TESTES 1 e 2, verificou-se a necessidade de desenvolver um 

processo mais eficiente, tanto para a deposição do nióbio quanto para a proteção da 

superfície do alumínio. Com isso, escolheu-se o método sol-gel para prosseguimento 

do trabalho e os resultados estão a partir do tópico 5.4. 

 

5.4 DEPOSIÇÃO DO NIÓBIO PELO MÉTODO PECHINI NO ALUMÍINIO 

ANODIZADO 

 

As soluções de sol-gel utilizadas para o tratamento térmico e deposição de 

nióbio são mostradas na Figura 23, juntamente com uma amostra de alumínio 

contendo a solução na superfície.  

 

 

(A) 

 

 

(B) 

 

Figura 23 - Soluções de sol-gel com (A) glicerina e (B) etilenoglicol como precursores.  

 

Observa-se na Figura 23 um leve escurecimento nas soluções com o aumento 

da razão molar de CANb. Nas amostras, as duas soluções cobriram completamente 

a superfície, mas o sol-gel com o precursor etilenoglicol cobriu mais facilmente após 

0Nb        0,5Nb          1,0Nb           1,5Nb     2,0Nb 

 

0Nb       0,5Nb          1,0Nb        1,5Nb 2,0Nb 
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a aplicação, devido a menor viscosidade em comparação com a glicerina, ou seja, 

houve melhora na molhabilidade. 

Para determinar os parâmetros que serão utilizados na continuação do 

trabalho, alguns testes foram realizados. Foi verificado que a quantidade de sol-gel na 

superfície do alumínio, a temperatura do tratamento térmico e o eletrólito utilizado para 

os testes eletroquímicos, fazem a diferença na obtenção dos resultados. 

A quantidade escolhida de sol-gel que foi depositada em cada amostra (1,5 

gramas), foi determinado após a tentativa de aplicação do mínimo possível para 

recobrir a superfície (0,5 grama) seguido do tratamento térmico. As imagens das 

amostras testadas com sol-gel contendo nióbio com precursor glicerina, são 

mostrados na Tabela 13, juntamente com a quantidade de nióbio determinada por 

espectroscopia de fluorescência de raios X. 

 

Tabela 13 - Testes realizados com diferentes quantidades de sol-gel e porcentagens de nióbio na 

superfície. 

 Quantidade de sol-gel utilizada 

 0,5 g 1,5 g 

Amostras tratadas 
termicamente a 350°C por 30 

minutos com sol-gel na 
superfície. 

  

% Nb 42,35 ± 0,329 22,47 ± 0,431 

 

 

Na Tabela 13, a amostra em que foi adicionado 0,5 gramas de sol-gel, observa-

se que após o tratamento térmico de 350°C por 30 minutos, o filme se aglomerou no 

centro da amostra. Contudo, mesmo sendo possível quantificar o nióbio na superfície, 

também mostrado na Tabela 13, esse comportamento impediu o posterior estudo 

pelas técnicas eletroquímicas, devido à falta de área disponível. Assim, escolheu-se 



80 

 

 

 

continuar os estudos com a adição de 1,5 grama em todas as amostras com os dois 

precursores diferentes. 

Outro importante teste realizado, foi a escolha das soluções utilizadas para os 

ensaios eletroquímicos. Primeiramente, utilizou-se a técnica de Rp em Na2SO4 0,5 

mol L-1, assim como nos estudos para o alumínio somente anodizado e anodizado e 

colorido. Os resultados de Rp para a amostra tratada a 350°C por 30 minutos contendo 

nióbio com sol-gel a partir do precursor glicerina, são mostrados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Resultados de Rp para amostras tratadas a 350°C por 30 minutos com. 

Ensaio/Replicata Rp / MΩ cm2 

1 725,3 ± 1,0 

2 832,7 ± 1,0 

3 778,5 ± 1,0 

Fonte: O autor (2018). 

  

Observa-se na Tabela 14 que os resultados não tiveram reprodutibilidade e 

variaram na ordem de ± 50 x 107 Ω cm2, que é um valor considerável quando se trata 

dos estudos de resistência a polarização. Uma possível razão para esse 

comportamento é a irregularidade do revestimento formado, o que torna a medida de 

Rp não confiável para ser utilizada nesse sistema. Assim, outro teste foi realizado, 

com outra técnica, mas utilizando o mesmo eletrólito. Medidas de polarização 

potenciodinâmica anódica foram realizadas em amostra com o filme de nióbio a partir 

do precursor glicerina tratada termicamente a 350°C por 30 minutos e são mostradas 

na Figura 24. 
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Figura 24 - Curvas de polarização potenciodinâmica anódica em Na2SO4 0,5 mol L-1 para o alumínio 

anodizado com e sem filme de nióbio obtido pelo sol-gel com precursor glicerina e tratamento térmico 

até 350°C por 30 minutos. v.v. = 5 mv s-1.  

  

Observa-se na Figura 24 que o alumínio somente anodizado é ativo a partir do 

potencial de 0,0 V vs. ESM em Na2SO4 0,5 mol L-1 em pH 4. Contudo, quando a 

medida foi realizada para o alumínio anodizado contendo o revestimento, esse se 

tornou não polarizado ideal, limitando o estudo para o aprimoramento da técnica. 

 O meio contendo sulfato foi utilizado para simular uma atmosfera de chuvas 

ácidas e, assim, considera-se que o filme gerado contendo nióbio na superfície do 

alumínio anodizado, possui alta proteção contra corrosão nesse meio. Assim, 

escolheu-se prosseguir o estudo com solução de NaCl 0,5 mol L-1 com o intuito de 

tornar mais agressivo ao revestimento. Com esse eletrólito, a técnica de polarização 

potenciodinâmica anódica foi selecionada para avaliar o caráter protetivo de cada 

amostra em diferentes condições experimentais. 

  

 

5.5 ESTUDO DA RESISTÊNCIA DO REVESTIMENTO DE NIÓBIO NO ALUMÍNIO 

ANODIZADO EM MEIO DE CLORETO 

 

5.5.1 Etilenoglicol como precursor polimérico 
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5.5.1.1 Tratamento térmico a 350°C 

 

Com rampa de aquecimento 

 

As medidas de PPA das amostras E350A com diferentes quantidades de nióbio 

e o alumínio anodizado, são mostradas na Figura 25.  

 

 

Figura 25 - Curvas de PPA em NaCl 0,5 mol L-1 para as amostras E350A com diferentes quantidades 

de nióbio. v.v. = 5 mv s-1. 

 

Observa-se na Figura 25 que os filmes gerados contendo nióbio na superfície 

do alumínio pelo precursor do sol-gel etilenoglicol, se mostraram mais protetivos que 

o alumínio somente anodizado, com exceção da amostra 15Nb. Em meios que contém 

cloretos, metais com filmes na superfície podem gerar corrosão localizada, designada 

na literatura como corrosão punctiforme ou por pites31. A Figura 26 ilustra a corrosão 

por pites. 
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Figura 26 - Esquema do funcionamento da corrosão localizada por pites em meio contendo cloretos. 

 

O esquema da Figura 26 mostra que o cloreto migra para a camada protetora 

do metal, rompendo em determinados pontos, alterando o pH no seu interior e 

promovendo a oxidação do metal base. Há também a formação de produtos de 

corrosão na combinação das espécies oxidadas e reduzidas116. 

Nas curvas de polarização, a geração de pites faz com que a densidade de 

corrente em regiões anódicas, suba abruptamente, devido a formação desta corrosão 

localizada e a mudança de área do eletrodo. Quanto maior o potencial, chamado 

potencial de pites (Epites), mais protegido estará o metal.  

Nota-se na Figura 25, que nas curvas das amostras G350A com 5Nb, 10Nb e 

20Nb, que existes três potenciais de transpassivação. O primeiro muito possivelmente 

devido ao rompimento do filme de nióbio causado pela geração de pites, tendendo a 

um primeiro patamar com uma leve queda de corrente, como se o filme de nióbio 

tentasse repassivar o metal. Então, ocorre uma nova subida de corrente, que seria a 

segunda transpassivação, devido aos pites atingirem a camada de óxido do alumínio. 

Novamente, há uma queda finita de densidade de corrente, seguida de uma subida 

abrupta considerada a terceira transpassivação, que pode ser atribuída aos pites que 

ultrapassaram a camada de nióbio e de óxido que atingiram a matriz do metal base. 

Nem sempre se consegue observar os três patamares, como foi verificado para a 

amostra 15Nb, pois a formação de pites não é uniforme, e se trata de uma corrosão 
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localizada e heterogênea, com o potencial transpassivação sendo uma, duas ou três 

vezes mascarados. 

 A Figura 27 - Imagens ópticas das amostras E350A antes e após a polarização com as 

respectivas quantidades de nióbio na superfície. Redução de 1,5x. mostra as imagens ópticas 

das amostras E350A antes e após a polarização e as quantidades de nióbio 

analisadas por espectroscopia de fluorescência de raios X. 

 

 5Nb 10Nb 15Nb 20Nb 

Antes da 
polarização 

    

% Nb 71,44 ± 0,317 25,11 ± 0,311 34,17 ± 0,330 49,19 ± 0,324 

Após 
polarização 

    

% Nb 69,87 ± 0,226 24,26 ± 0,482 32,85 ± 0,321 47,38 ± 0,244 

Figura 27 - Imagens ópticas das amostras E350A antes e após a polarização com as respectivas 

quantidades de nióbio na superfície. Redução de 1,5x. 

  

Observa-se nas imagens da Figura 27, uma diferenciação muito grande entre 

os tratamentos com o revestimento e variação na quantidade de nióbio. Enquanto que, 

nos filmes com 10Nb 15Nb e 20Nb são menos aderentes tendo partes mais expostas, 

sugerindo que o etilenglicol utilizado como precursor dificulte a aderência do filme 

polimérico no tratamento a 350°C com rampa de aquecimento. A possível formação 

de pites, é evidenciada pelas indicações (setas) nas imagens após a polarização na 

Figura 27. 
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Sem rampa de aquecimento 

 

 A Figura 28 apresenta as curvas de polarização das amostras G350 com 

diferentes quantidades de nióbio no filme gerado. 

 

 

Figura 28 - Curvas de PPA em NaCl 0,5 mol L-1 para as amostras E350 com diferentes quantidades de 

nióbio. v.v. = 5 mv s-1. 

 

 Comparando os resultados das polarizações com e sem rampa, com a 

utilização do etilenoglicol como precursor, nota-se que o Epites com a presença de 

nióbio em todas as concentrações, passam a ser mais nobres, mas menos 

significativos que o observado no processo das amostras E350A. Observa-se 

também, os potenciais de transpassivação, processo que pode ter ocorrido como 

descrito anteriormente para a Figura 25. 

As imagens ópticas das amostras E350 com a quantidade de nióbio analisada 

por espectroscopia de fluorescência de raios X, são mostradas na Figura 29. 

. 
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 5Nb 10Nb 15Nb 20Nb 

Antes da 
polarização 

    

% Nb 26,28 ± 0,212 44,52 ± 0,333 29,22 ± 0,317 50,14 ± 0,339 

Após 
polarização 

    

% Nb 25,51 ± 0,282 41,70 ± 0,237 26,33 ± 0,229 35,22 ± 0,206 

Figura 29 - Imagens ópticas das amostras E350 antes e após a polarização com as respectivas 

quantidades de nióbio na superfície. Redução de 1,5x. 

  

Nas imagens da Figura 29, observa-se que o recobrimento das amostras 5Nb 

e 10Nb, são uniformes na superfície, com pouca presença de buracos, inclusive na 

parte superior não anodizada, o que não é observado nas amostras 15Nb e 20Nb. As 

indicações apontam as regiões afetadas pela corrosão localizada. Os resultados de 

espectroscopia de fluorescência de raios X, estão dispostos no gráfico da Figura 30, 

para melhor análise. 
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Figura 30 - Quantidade de nióbio (em %) das amostras com revestimento a partir do precursor 

etilenoglicol com diferentes tratamentos térmicos a 350°C com e sem taxa de aquecimento. 

 

 Nas medidas observadas na Figura 30 nota-se que o teor de nióbio não é 

homogêneo nas áreas analisadas por espectroscopia de fluorescência de raios X, pois 

mesmo a amostra que era para ter a menor quantidade de nióbio, chega a ter 71% e 

26% com e sem rampa, respectivamente. Essas observações confirmam as análises 

ópticas, onde se verificou uma falta de homogeneidade do filme na superfície do metal. 

Esse comportamento sugere que o efeito inibidor de pites, observado nas amostras 

E350A, não seja tão somente a atuação do teor de nióbio, mas um efeito sinérgico do 

filme de precursores com o nióbio. 

 

5.5.1.2 Tratamento térmico a 450°C 

 

Com rampa de aquecimento 

 

A Figura 31 apresenta as curvas de PPA das amostras E450A e do alumínio 

anodizado. 
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Figura 31 - Curvas de PPA em NaCl 0,5 mol L-1 para as amostras E450A com diferentes quantidades 

de nióbio. v.v. = 5 mv s-1. 

 

 As curvas de polarização das amostras contendo nióbio da Figura 31, indicam 

que são mais protegidas à corrosão em NaCl 0,5 mol L-1 do que o alumínio somente 

anodizado, porém muito menos acentuado do que o observado nas amostras tratadas 

termicamente a 350°C. Na amostra 20Nb, observa uma sobretensão de Epites de 

potencial de pites de 0,1 V, enquanto que nas amostras E350A, esse valor chega a 

1,5 V.  

A Figura 32 apresenta as imagens ópticas das amostras E450A antes e após a 

polarização, juntamente com as quantidades de nióbio analisadas por espectroscopia 

de fluorescência de raios X. 
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 5Nb 10Nb 15Nb 20Nb 

Antes da 
polarização 

    

% Nb 6,78 ± 0,622 13,43 ± 0,638 15,34 ± 0,405 21,74 ± 0,480 

Após 
polarização 

    

% Nb 5,88 ± 0,813  9,69 ± 0,772 11,32 ± 0,630 18,97 ± 0,765 

Figura 32 - Imagens ópticas das amostras E450A antes e após a polarização com as respectivas 

quantidades de nióbio na superfície. Redução de 1,5x. 

  

Nas imagens ópticas da Figura 32, observa-se que nas amostras 5Nb e 10Nb 

a geração do revestimento não foi efetiva como nas amostras 15Nb e 20Nb e causou 

a exposição do alumínio, diminuindo a proteção à corrosão, como mostrado pelos 

apontamentos (setas), após a polarização.  
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Sem rampa de aquecimento 

 

A Figura 33 mostra as curvas de PPA para o alumínio anodizado e amostras 

E450 com diferentes quantidades de nióbio no filme. 

 

 

Figura 33 - Curvas de PPA em NaCl 0,5 mol L-1 para as amostras E450 com diferentes quantidades de 

nióbio. v.v. = 5 mv s-1. 

  

Nas polarizações do alumínio anodizado com revestimento contendo nióbio e 

tratado termicamente com sol-gel a partir do precursor etilenoglicol a 450°C por 30 

minutos, pode-se observar que em todos os tratamentos, não há uma eficiência 

inibidora de pites, pois a densidade de corrente aumentou em potenciais muito 

próximos. Ressalta-se ainda, que a amostras 20Nb o Epite é praticamente idêntico ao 

potencial da liga de alumínio anodizada. 

 As imagens das amostras E450 são mostradas na Figura 34, juntamente com 

as quantidades de nióbio antes e após a polarização, analisadas por espectroscopia 

de fluorescência de raios X. 
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 5Nb 10Nb 15Nb 20Nb 

Antes da 
polarização 

    

% Nb 13,22 ± 0,690 14,03 ± 0,806 17,44 ± 0,345 20,98 ± 0,777 

Após 
polarização 

    

% Nb 6,70 ± 0,678 11,74 ± 0,690 15,11 ± 0,820 17,21 ± 0,884 

Figura 34 - Imagens ópticas das amostras E450 antes e após a polarização com as respectivas 

quantidades de nióbio na superfície. Redução de 1,5x. 

 

 Observa-se nas imagens da Figura 34 que em todas as amostras, o filme 

depositado não é uniforme com algumas regiões mais escuras. Isso comprova que 

mesmo após a polarização teve uma distribuição homogênea de pites, o que 

comprova as curvas de polarização onde não há diferença nos Epites.  

Os resultados de fluorescência de raios X, estão dispostos no gráfico da Figura 

35, para melhor análise. 
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Figura 35 - Quantidade de nióbio (em %) das amostras com revestimento a partir do precursor 

etilenoglicol com diferentes tratamentos térmicos a 450°C com e sem taxa de aquecimento. 

 

 Verifica-se nos resultados da Figura 35, uma distribuição homogênea do nióbio 

na superfície da liga de alumínio AA5052 anodizada. Quanto maior a quantidade de 

nióbio na solução sol-gel precursora a partir do etilenoglicol, maior a porcentagem 

verificada nas leituras de espectroscopia de fluorescência de raios X. Os melhores 

resultados de resistência à corrosão por pites a 450°C, com etilenoglicol como 

precursor do sol-gel, foi no tratamento com rampa de aquecimento e, a partir das 

imagens ópticas das Figuras 32 e 34, verifica-se que a aderência do filme é melhorada 

com um tratamento térmico mais prolongado. Com isso, os resultados das 

polarizações em meio contendo cloretos, tiveram melhor desempenho na proteção à 

corrosão localizada nos tratamentos realizados a 350°C com e sem rampa de 

aquecimento. Aparentemente, o filme é mais espesso e determinada quantidade de 

precursores ainda permanece na superfície, sugerindo que não é somente o nióbio 

que é responsável pela ação inibidora, mas uma combinação desses. 

Adicionalmente, foi empregado como precursor, nas próximas medidas, a 

glicerina no lugar no etilenoglicol. No final, essa possível interação sinérgica dos 

precursores, foi avaliada. 
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5.5.2 Glicerina como precursor polimérico 

 

5.5.2.1 Tratamento térmico a 350°C 

 

Com rampa de aquecimento 

 

As medidas de PPA em NaCl 0,5 mol L-1 das amostras G350A com diferentes 

quantidades de nióbio, são mostradas na Figura 36. 

 

Figura 36 - Curvas de PPA em NaCl 0,5 mol L-1 para as amostras G350A com diferentes quantidades 

de nióbio. v.v. = 5 mv s-1. 

 

 Todas as curvas de polarização da Figura 36, apresentam Epites, porém, mais 

protetivos do que o observado na Figura 25 utilizando o precursor etilenoglicol. Desta 

forma, avalia-se na Figura 36 que todas as amostras contendo nióbio tiveram melhor 

proteção em NaCl 0,5 mol L-1 quando comparado com o alumínio somente anodizado, 

por apresentarem maior Epites (20Nb > 10Nb > 15Nb > 5Nb > AL). Nota-se também, 

na Figura 36 a existência de três correntes de transpassivação.  

As imagens das amostras G350A, antes e após a polarização, são mostradas 

na Figura 37, juntamente com a quantidade de nióbio analisadas por espectroscopia 

de fluorescência de raios X. 
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 5Nb 10Nb 15Nb 20Nb 

Antes da 
polarização 

    

% Nb 15,99 ± 0,512 18,84 ± 0,456 21,66 ± 0,443 22,47 ± 0,431 

Após 
polarização 

    

% Nb 15,12 ± 0,321 18,21 ± 0,265 21,44 ± 0,366 22,23 ± 0,316 

Figura 37 - Imagens ópticas das amostras G350A antes e após a polarização com as respectivas 

quantidades de nióbio na superfície. Redução de 1,5x. 

  

Observa-se nas imagens da Figura 37, que aparentemente a superfície não foi 

alterada, com exceção de alguns pontos indicados, onde provavelmente é a região 

que se encontra a corrosão localizada (pites). Mesmo assim, é evidente a melhora na 

proteção da superfície das amostras contendo nióbio que, inclusive, não teve pequena 

alteração da sua quantidade antes e após a polarização, uma média de 2,2% de 

diminuição. 

 

Sem rampa de aquecimento 

 

As curvas de polarização em NaCl 0,5 mol L-1 do alumínio somente anodizado 

e das amostras G350, mostradas na Figura 38. 
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Figura 38 - Curvas de PPA em NaCl 0,5 mol L-1 para as amostras G350 com diferentes quantidades de 

nióbio. v.v. = 5 mv s-1. 

 

A diferença entre as amostras da Figura 38 em relação a Figura 36, foi a rampa 

de aquecimento no tratamento térmico aplicado na camada de sol-gel contendo 

nióbio. Nota-se na Figura 38, a exclusão dos três picos salientados no sistema com 

tratamento de rampa térmica. Isto, muito provavelmente, faça com que o filme de 

nióbio seja mais aderente na superfície metálica, no tratamento térmico sem rampa 

de aquecimento, sendo evidenciado pelas composições de 15Nb e 20Nb, onde nota-

se claramente a não existência de Epites. Esse segundo tratamento térmico confere ao 

metal características inibidoras de pites para concentrações de nióbio superior a 

15Nb. Observa-se que na amostra com 5Nb que existe um Epites a 0,0 V vs. Ag/AgCl, 

enquanto para 10Nb o Epite é observado em -0,8 V vs. Ag/AgCl, porém em –0,9 V vs. 

Ag/AgCl, há a geração de uma corrente limite como se fosse uma tentativa de 

repassivação do metal, provavelmente promovido pelo nióbio. Enquanto que, para 15 

e 20Nb, não existe Epites em nenhum ponto no trecho de potencial estudado vs. 

Ag/AgCl. 

Esse comportamento altamente protetivo, no caso das amostras 10Nb, 15Nb e 

20Nb, pode ser explicada pela quantidade de nióbio que permaneceu na superfície, 

após o tratamento térmico e são apresentadas na Figura 39, além das imagens ópticas 

das amostras. 
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 5Nb 10Nb 15Nb 20Nb 

Antes da 
polarização 

    

% Nb 27,86 ± 0,456 41,35 ± 0,487 49,90 ± 0,480 58,88 ± 0,475 

Após 
polarização 

    

% Nb 26,98 ± 0,322 41,12 ± 0,467 49,87 ± 0,387 57,25 ± 0,485 

Figura 39 - Imagens ópticas das amostras G350 antes e após a polarização com as respectivas 

quantidades de nióbio na superfície. Redução de 1,5x. 

  

Nota-se nas imagens da Figura 39 uma aparência semelhante às amostras da 

Figura 37, ou seja, uma coloração alaranjada é desenvolvida na região anodizada 

juntamente com muitos pontos escuros. Nas imagens após a polarização são 

identificados alguns pontos que indicam o início da corrosão localizada, os quais 

diminuem de tamanho e quantidade de 5Nb para 20Nb. As análises de espectroscopia 

de fluorescência de raios X mostram que a quantidade de nióbio diminuiu na média 

de 1,5%. Mesmo assim, a quantidade de nióbio nessas condições de obtenção do 

revestimento, é superior ao tratamento térmico com rampa de aquecimento, e pode 

ser responsável pela ação inibidora mostrada nas curvas de polarização da Figura 38. 

Essas quantidades, analisadas por espectroscopia de fluorescência de raios X, são 

comparadas pela Figura 40. 
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Figura 40 - Quantidade de nióbio (em %) das amostras com revestimento a partir do precursor glicerina 

com diferentes tratamentos térmicos a 350°C com e sem taxa de aquecimento. 

 

Além da quantidade de nióbio, outro motivo pelo qual provavelmente a ação 

inibidora foi mais eficiente é pelo restante dos precursores poliméricos que ainda 

permaneceram na superfície, pois tratamento térmico foi menos prolongado, 

diminuindo a degradação. Isso sugere, novamente, que não seja tão somente o nióbio 

o inibidor de pites, mas uma associação do nióbio com o precursor glicerina.  

 

 

5.5.2.2 Tratamento térmico a 450°C 

 

Com rampa de aquecimento 

 

As medidas de PPA em NaCl 0,5 mol L-1 do alumínio anodizado e das amostras 

G450A são mostradas na Figura 41. 
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Figura 41 - Curvas de PPA em NaCl 0,5 mol L-1 para as amostras G450A com diferentes quantidades 

de nióbio. v.v. = 5 mv s-1. 

 

 Nas curvas de PPA da Figura 41 observa-se que em quase todos os 

tratamentos contendo nióbio, com exceção do 10Nb, os Epites são mais elevados do 

que para o An sugerindo, novamente, como observado nas amostras tratadas a 350°C 

que o nióbio funciona como inibidor de pites. Ressalta-se que, nessa temperatura de 

450°C, a existência de Epites em todos os filmes com nióbio estudados. Estudos por 

espectroscopia de fluorescência de raios X foram realizados, para melhor 

compreensão desse comportamento e são mostradas na Figura 42, juntamente com 

as imagens ópticas de todas as amostras antes e após a polarização.  
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 5Nb 10Nb 15Nb 20Nb 

Antes da 
polarização 

    

% Nb 13,42 ± 0,761 15,77 ± 0,223 17,08 ± 0,437 18,58 ± 0,430 

Após 
polarização 

    

% Nb 9,72 ± 0,495 12,38 ± 0,622 13,43 ± 0,581 14,84 ± 0,4772 

Figura 42 - Imagens ópticas das amostras G450A antes e após a polarização com as respectivas 

quantidades de nióbio na superfície. Redução de 1,5x. 

 

Na Figura 42 nota-se que uma maior incidência de pites após a polarização de 

todas as amostras, sugerindo que esse tratamento a 450°C pode estar minimizando 

a quantidade de nióbio na superfície e permitindo a maior concentração de pites na 

região estudada, visto que há uma diminuição média de 21,4%. 

 

Sem rampa de aquecimento 

 

 A Figura 43 mostra as curvas de PPA do alumínio anodizado com tratamento 

térmico diretamente a 450°C por 30 minutos com sol-gel contendo nióbio utilizando o 

precursor glicerina. 
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Figura 43 - Curvas de PPA em NaCl 0,5 mol L-1 para as amostras G450 com diferentes quantidades de 

nióbio. v.v. = 5 mv s-1. 

 

 As PPA da Figura 43 mostram que, mesmo sem rampa a um tratamento de 

450°C há a geração de Epites para todos as amostras contendo nióbio, mesmo que 

esses potenciais são mais nobres em relação à liga de alumínio AA5052 anodizada, 

diferenciando-se do observado na Figura 38 a 350°C sem rampa de aquecimento. 

Com o precursor etilenoglicol, no mesmo tipo de tratamento, a Figura 33 mostra 

que a não há sobretensão do Epites, da amostra 20Nb em relação ao alumínio 

anodizado, enquanto que na Figura 43 essa sobretensão é cerca de 0,4 V. Assim, 

nota-se, novamente, que com o mesmo teor de nióbio no precursor, o sistema 

contendo glicerina foi mais protetivo.  

O comportamento das curvas da Figura 43, sugere que há uma minimização 

da quantidade nióbio presente quando o alumínio anodizado é submetido ao 

tratamento de 450°C, permitindo a geração de pites, que é averiguado por 

espectroscopia de fluorescência de raios X, juntamente com as imagens ópticas das 

amostras antes e após a polarização, são mostradas na Figura 44. 
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 5Nb 10Nb 15Nb 20Nb 

Antes da 
polarização 

    

% Nb 13,19 ± 0,245 15,44 ± 0,757 17,80 ± 0,425 19,67 ± 0,437 

Após 
polarização 

    

% Nb 11,41 ± 0,456 13,38 ± 0,387 15,06 ± 0,698 17,13 ± 0,461 

Figura 44 - Imagens ópticas das amostras G450 antes e após a polarização com as respectivas 

quantidades de nióbio na superfície. Redução de 1,5x. 

 

 Na Figura 44 nota-se que a quantidade de nióbio é semelhante quando 

comparado com o tratamento com taxa de aquecimento, mas a perda é relativamente 

menor, com média aproximada de 13,4%. Além disso, as imagens da Figura 44 

confirmam as curvas de polarização, onde a sequência de melhor proteção segue com 

5Nb < 10Nb < 15 Nb < 20 Nb. Como esperado, a amostra com maior quantidade de 

nióbio (20Nb) mostrou ser mais resistente, e praticamente não houve alteração visual 

no revestimento produzido, diferente da amostra com menor quantidade de nióbio 

(5Nb), onde é possível notar a geração de corrosão localizada em alguns pontos. 

As análises de espectroscopia de fluorescência de raios X das amostras G450A 

e G450, foram inseridas no gráfico na Figura 45, para melhor análise. 
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Figura 45 - Quantidade de nióbio (em %) das amostras com revestimento a partir do precursor glicerina 

com diferentes tratamentos térmicos a 450°C com e sem taxa de aquecimento. 

 

 Na Figura 45 observa-se que a quantidade de nióbio presente nas amostras 

antes da polarização, nos tratamentos térmicos com e sem rampa, são praticamente 

idênticos, ou seja, com pouca variação de nióbio. Entretanto, ao se comparar esses 

dados com Figura 40, observa-se um maior teor de nióbio em todos os tratamentos a 

350°C, onde chega a ser cerca de 60% maior em relação aos tratamentos em 450°C. 

Isso sugere que o nióbio funciona como inibidor de corrosão por pites e que o filme 

gerado a 350°C, tem maior teor de nióbio e uma característica inibidora a pites mais 

expressiva. Ressalta-se que o tratamento entre 350°C e 450°C, se refere a glicerina 

como precursor para a geração do filme, e que pode ter um efeito sinérgico do filme 

de glicerina com o teor de nióbio. Nota-se também que nos filmes gerados a 450°C, 

possivelmente, há uma decomposição dos precursores e, provavelmente, é a causa 

do aumento da geração de pites.  

Verifica-se nos resultados das Figuras 35 e 45, que no caso dos tratamentos a 

450°C, em ambos precursores, a distribuição de nióbio aumenta com o aumento do 

CANb nos precursores. Nota-se também que as quantidades de nióbio a partir dos 

precursores etilenoglicol e glicerina a 450° com e sem rampa, são semelhantes.  
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Esses resultados, associados aos resultados dos processos com glicerina, 

reiteram que a inibição do processo de pites ressaltado nas amostras tratadas com 

nióbio + glicerina, seja devido a um efeito sinérgico.  

 Uma das justificativas do melhor desempenho do processo contendo glicerina 

é a interação com a superfície metálica gerando filmes mais homogêneos pelo 

processo de polimerização do gel, onde são realizadas por meio das hidroxilas e, no 

caso da glicerina estão mais presentes, podendo polimerizar por diferentes carbonos 

e formar o éster ramificado, como mostrado na reação da Figura 4680,117. 

 

Figura 46 - Esquema da reação de polimerização entre a glicerina e ácido cítrico. Destaque para os 

carbonos que podem fazer ligações poliméricas. Fonte: Adaptado de HALPERN et al (2015)117. 

  

As respostas eletroquímicas e de espectroscopia de raios X, apresentaram 

diferentes resultados nas diversas condições em que os filmes contendo nióbio foram 

obtidos. Por isso, é necessário que esses filmes sejam investigados e caracterizados 

por técnicas microscópicas e espectroscópicas, que são apresentadas no item 5.6. 
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5.6 CARACTERIZAÇÃO DOS REVESTIMENTOS COM NIÓBIO DESENVOLVIDOS 

A PARTIR DO MÉTODO PECHINI 

 

O estudo dos filmes desenvolvidos pelos tratamentos térmicos a partir das 

soluções de sol-gel, com precursores glicerina e etilenoglicol foram caracterizados 

com as técnicas de microscopia eletrônica de varredura acoplado a espectroscopia 

de energia dispersiva, microscopia óptica, microscopia Raman e difração de raios X. 

Os resultados são mostrados nos itens a seguir. 

 

5.6.1 Microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva 

 

Etilenoglicol como precursor 

 

As superfícies das amostras com revestimento depositado nas diferentes 

condições, foram submetidas à avaliação por análises de MEV, para melhor 

compreensão da morfologia superficial. Foram realizadas análises por EDX dos 

principais elementos químicos e realizado o mapeamento eletrônico do alumínio e 

nióbio. 

As imagens geradas por MEV e análises por EDX das amostras E350A, E350, 

são mostradas nas Figuras 47 e 48. 
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(A) 

 

 

 

 E350A  

 
Elemento Al O C Nb 

 

 % 
atômica 

12,86 29,31 38,22 17,18 
 

 * QSP – 100%: Na, Si, Cl e K..  

 

(B) 

 

 

(C) 

Figura 47 - Imagens obtidas por (A) MEV e análise por (B e C) EDX com os mapas eletrônicos da 

amostra E350A. Aumento de 5000x. 
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(A) 

 

 

 

 E350  

 
Elemento Al O C Nb 

 

 % 
atômica 

10,85 29,09 40,18 19,87 
 

 * QSP – 100%: Na, Si, Cl e K.  

 

(B) 

 

 

(C) 

Figura 48 - Imagens obtidas por (A) MEV e análise por (B e C) EDX com os mapas eletrônicos amostra 

E350. Aumento de 5000x. 

 

Observa-se nas imagens de MEV das Figuras 47A e 48A, a geração de um 

filme na superfície do alumínio anodizado. Na análise de distribuição eletrônica das 

Figuras 47B e 48B averígua-se uma baixa detecção do alumínio (parte mais clara) na 

região mapeada (12/10%). Enquanto as Figuras 47C e 48C, mostram elevado teor de 

nióbio na região do filme gerado. Outra importante análise por EDX, é a verificação de 

cerca de 39/40%, em média, de carbono presente no filme. Esses resultados indicam 

que o filme é espesso e contem partes do polímero não degradado até 350°C com e 

sem rampa e a presença de nióbio (parte mais clara). Geralmente, as sínteses de sol-

gel pelo método de Pechini, resultam em aglomerados poliméricos. Para evitar esse 

comportamento, são adicionados nitratos metálicos na mistura inicial do “sol”, gerando 

espumas e promovendo melhor distribuição do filme73. 
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As Figuras 49 e 50 mostram as imagens geradas por MEV das amostras E450A 

e E450, juntamente com as análises de EDX e os mapas eletrônicos do nióbio e 

alumínio. 

 

 

(A) 

 

 

 

 E450A  

 
Elemento Al O C Nb 

 

 % 
atômica 

26,37 30,05 13,91 29,28 
 

 * QSP – 100%: Na, Si, Cl e K.  

 

(B) 

 

 

(C) 

Figura 49 - Imagens obtidas por (A) MEV e análise por (B e C) EDX com os mapas eletrônicos da 

amostra E450A. Aumento de 5000x. 
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(A) 

 

 

 

 E450  

 
Elemento Al O C Nb 

 

 % 
atômica 

23,68 34,33 8,11 32,78 
 

 * QSP – 100%: Na, Si, Cl e K.  

 

(B) 

 

 

(C) 

Figura 50 - Imagens obtidas por (A) MEV e análise por (B e C) EDX com os mapas eletrônicos da 

amostra E450. Aumento de 5000x. 

 

 Nos resultados apresentados nas Figuras 49 e 50, das imagens obtidas por 

MEV para o filme com e sem rampa a 450°C, verifica-se praticamente o mesmo 

relatado a 350°C com etilenoglicol, ou seja, o filme contém carbono, nióbio e alumínio. 

Entretanto, a 450°C nota-se um teor de alumínio maior que a 350°C, em cerca de 11 

a 14%, em média, a mais de alumínio. Isso sugere que o filme a 450°C é mais fino, e 

na análise por EDX atinge-se mais facilmente a matriz de alumínio. Outro importante 

fato, é que o teor de carbono diminui de 40 para 10%, em média, sugerindo que o 

tratamento a 450°C decompõe melhor a matéria orgânica precursora do filme. 
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Glicerina como precursor 

 

As Figuras 51 e 52 mostram as imagens geradas por MEV das amostras 

G350A, G350, juntamente com os mapas do alumínio e nióbio e a tabela de 

composição percentual dos principais elementos que compõem a superfície estudada. 

 

 

(A) 

 

 

 

 G350A  

 
Elemento Al O C Nb 

 

 % 
atômica 

14,19 26,31 45,65 13,29 
 

 * QSP – 100%: Na, Si, Cl e K.  

 

(B) 

 

 

(C) 

Figura 51 - Imagens obtidas por (A) MEV e análise por (B e C) EDX com os mapas eletrônicos da 

amostra G350A. Aumento de 5000x. 
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(A) 

 

 

 

 G350  

 
Elemento Al O C Nb 

 

 
% atômica 15,03 31,75 41,26 11,95 

 

 * QSP – 100%: Na, Si, Cl e K.  

 

(B) 

 

 

(C) 

Figura 52 - Imagens obtidas por (A) MEV e análise por (B e C) EDX com os mapas eletrônicos da 

amostra G350. Aumento de 5000x. 

 

Observa-se a existência de um filme polimérico na superfície das amostras das 

Figuras 51 e 52, é muito semelhante a amostra observada anteriormente (E350A e 

E350), confirmando também a presença de alumínio. O nióbio tem uma distribuição 

homogênea em toda superfície. A análise percentual atômica do filme mostra um 

percentual cerca de 14%/15% de alumínio, provavelmente do substrato metálico e 

apresenta um teor de nióbio de 13%/12%, relativamente menor que o observado pelas 

amostras com filme a partir da glicerina. O oxigênio presente, deve ser proveniente do 

filme anódico gerado na superfície ou dos precursores do sol-gel. O teor de carbono 

de cerca de 41 a 45% sugere a presença no filme dos precursores orgânicos incluindo 

a glicerina. 
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  As imagens obtidas por MEV das amostras G450A e G450, os mapas 

eletrônicos de nióbio e alumínio e as quantidades dos elementos encontrados na 

análise por EDX, são mostrados nas Figuras 53 e 54. 

 

 

(A) 

 

 

 

 G450A  

 
Elemento Al O C Nb 

 

 
% atômica 24,34 32,06 3,65 42,20 

 

 * QSP – 100%: Na, Si, Cl e K.  

 

(B) 

 

 

(C) 

Figura 53 - Imagens obtidas por (A) MEV e análise por (B e C) EDX com os mapas eletrônicos da 

amostra G450A. Aumento de 5000x. 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

(A) 

 

 

 

 G450  

 
Elemento Al O C Nb 

 

 % 
atômica 

24,31 35,21 10,44 28,92 
 

 * QSP – 100%: Na, Si, Cl e K.  

 

(B) 

 

 

(C) 

Figura 54 - Imagens obtidas por (A) MEV e análise por (B e C) EDX com os mapas eletrônicos da 

amostra G450. Aumento de 5000x. 

 

Os resultados apresentados nas Figuras 53 e 54 observa-se o mesmo 

comportamento observado anteriormente nas amostras com 350°C. Entretanto, nota-

se um aumento de alumínio e nióbio nas análises de distribuição eletrônica, e uma 

minimização do teor de carbono, sugerindo que o tratamento térmico a 450°C com e 

sem rampa permite a degradação de parte dos compostos orgânicos do filme. Isso 

indica que esse filme é menos espesso, já que é possível observar um aumento da 

porcentagem atômica do alumínio, provavelmente devido a se atingir parte da matriz 

metálica. As análises por MEV e EDX para ambos os processos com glicerina e 

etilenoglicol nas temperaturas de 350°C e 450°C são para se conhecer melhor o 

comportamento destes filmes, mesmo já se obtendo como melhores resultados o filme 

de glicerina com nióbio a 350°C sem rampa, quanto a inibição do processo para pites. 



113 

 

 

 

As análises dessas imagens podem justificar quando o filme é mais ou menos espesso 

e quanto a possiblidade, ou não, da inserção do corante juntamente com o filme 

gerado. Análises de microscopia Raman, óptica e de difração de raios X, foram feitos 

para os mesmos filmes analisados neste item.  

 

5.6.2 Microscopia Raman 

 

Os espectros de Raman das amostras com filme de nióbio a partir do sol-gel 

com precursor etilenoglicol são mostradas na Figura 55.  

 

Figura 55 - Espectros Raman do alumínio anodizado e das amostras com filme de nióbio obtido a partir 

do sol-gel com precursor etilenoglicol. 

 

 Observa-se nos espectros das amostras contendo filme depositado, uma larga 

banda que começa aproximadamente em 1100 cm-1 até 2100 cm-1, com pico principal 

em 1390 cm-1.  Nessa região, são encontrados picos relativos a várias interações 

vibracionais relacionadas, principalmente, ao carbono. Essa banda pode mascarar 

resultados, tais como os picos nos valores de comprimento de onda, mostrados na 

Tabela 15. 
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Tabela 15 - Principais vibrações abrangidas pelo espectro Raman obtido para as amostras com 

recobrimento contendo nióbio. 

Posições dos picos / cm-1 Identificação dos modos de vibração 

1380 ν C-H (grupo CH3) 

1450 ν-(CH2)n- 

1520 ν C-C 

1650 ν C=C 

1750 ν C=O (Éster) 

Fonte: SILVERSTEIN, WEBSTER e KIEMLE (2006)118. 

 

Na espectroscopia Raman, a formação dessas bandas são características de 

compostos em que a organização está ausente. Esse comportamento pode ocorrer 

em compostos orgânicos com pouco controle da síntese, seja na temperatura ou em 

outros fatores que influenciem na formação estrutural. As bandas identificadas nas 

regiões mostradas na Figura 55, podem ser de estruturas poliméricas, o que já era 

esperado, pois é provável que ocorra a polimerização dos precursores etilenoglicol ou 

glicerina com o ácido cítrico119. Como nas soluções de sol-gel, além dos precursores 

poliméricos também foi adicionado o CANb, existem regiões das amostras em que o 

nióbio está presente e em outras não. As imagens, tanto das amostras sem aumento 

microscópico, como nas obtidas por MEV, de todas as amostras utilizando etilenoglicol 

como precursor, mostraram aglomerados mais escuros que contém nióbio, 

principalmente no tratamento a 350°C. Nas outras regiões, que ficaram com coloração 

alaranjada, são locais onde contém somente os precursores poliméricos restantes que 

não degradaram totalmente. As micrografias da Figura 56 apresentam detalhes 

dessas regiões das mesmas amostras analisadas por microscopia Raman na Figura 

55. 
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E350 E350A 

  

E450 E450A 

  

Figura 56 - Microscopias ópticas das amostras com filme de nióbio obtido a partir do sol-gel com 

precursor etilenoglicol. Aumento de 200X. 

 

 Observa-se nas microscopias da Figura 56 as regiões em que os aglomerados 

poliméricos formados contendo nióbio estão presentes. Os formatos não seguem um 

padrão, mas fica evidente que a superfície é modificada, preservando algumas 

características já observadas pelas imagens de MEV, como as ranhuras provenientes 

do processo de polimento. 

 A Figura 57 apresenta o espectro Raman obtido para as amostras revestidas a 

partir das soluções contendo nióbio com precursor polimérico glicerina. 

Polímero 

Polímero + Nb 

Polímero 

Polímero + Nb 

Polímero 

Polímero + Nb 

Polímero 

Polímero + Nb 
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Figura 57 - Espectros Raman do alumínio anodizado e das amostras com filme de nióbio obtido a partir 

do sol-gel com precursor glicerina. 

 

 Observa-se nos espectros das amostras com revestimento Figura 57 uma 

banda larga na mesma faixa descrita para os espectros da Figura 55. Esses sinais 

também caracterizam uma provável estrutura polimérica desordenada. Além dos 

possíveis modos vibracionais descritos na Tabela 15, aparece o pico em 1890 cm-1 

que, provavelmente, também representa o estiramento das ligações C=O de ésteres. 

Geralmente, quando os compostos estão em estruturas definidas a técnica de 

espectroscopia Raman apresenta picos também bem definidos120. As micrografias da 

Figura 58 apresentam os detalhes das amostras com filme de nióbio a partir do sol-

gel glicerina. 
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G350 G350A 

  

G450 G450A 

  

Figura 58 - Microscopias ópticas das amostras tratadas a 450°C com e sem taxa de aquecimento e 

revestimentos a partir dos precursores glicerina e etilenoglicol. Aumento de 200x. 

  

Assim como nas imagens geradas por MEV, nota-se pelas imagens da Figura 

58, que os aglomerados poliméricos que contém o nióbio das amostras tratadas a 

450°C, aparentemente são menos espessos quando comparado com o recobrimento 

das amostras tratadas termicamente a 350°C. Análise semelhante, também pode ser 

realizada nas microscopias ópticas da Figura 56. Uma comprovação desse 

comportamento, é a quantidade de carbono analisada por EDS que diminui 

consideravelmente, em média de 77%, tanto na utilização do etilenoglicol como 

precursor quanto para a glicerina. Fato que, obviamente, é devido à exposição das 

amostras a maiores temperaturas e consequente maior degradação do revestimento. 

A estrutura formada nos recobrimentos utilizando o método de sol-gel com 

CANb a partir dos precursores ácido cítrico, glicerina ou etilenoglicol, pode ser 

considerada pouco organizada pelos prováveis motivos: 

• Temperatura: grande parte da quantidade depositada na superfície do 

alumínio não foi degradada em 350°C; no caso dos tratamentos térmicos em 

Polímero 

Polímero + Nb 

Polímero 

Polímero + Nb 

Polímero 

Polímero + Nb 

Polímero 

Polímero + Nb 
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450°C, o tempo de permanência nessa temperatura ou a taxa de aquecimento, 

não foi adequada para o sistema desenvolvido; 

• Razão molar na preparação das soluções de sol-gel: as quantidades relativas 

de cada componente podem interferir diretamente nos recobrimentos 

produzidos, pois para a produção efetiva de polímeros, os reagentes devem 

ser controlados.  

 
 

5.6.3 Difração de raios X 

 

Os difratogramas de raios X do alumínio anodizado e das amostras com filme 

de nióbio obtido a partir do sol-gel com precursor etilenoglicol são apresentados na 

Figura 59. 

 

Figura 59 - Difratogramas de raios X do alumínio anodizado e das amostras com filme de nióbio a partir 

do sol-gel com precursor etilenoglicol. 
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 Observa-se nos difratogramas do alumínio anodizado da Figura 59, que esse 

substrato possui quatro orientações preferenciais, sendo a orientação (220) situada 

em 78° a de maior intensidade, seguida da (111) situada em 38°. Nas amostras com 

tratamento térmico a 350°C, com e sem rampa de aquecimento, a adição da camada 

contendo nióbio ocasiona uma modificação na orientação cristalográfica, onde o pico 

que é relativo à orientação (220) passa a ser de maior intensidade. Esse 

comportamento pode ser atribuído pelo filme mais espesso que foi gerado, como 

observado nas análises de MEV e EDX. OS resultados demonstram que as 

propriedades estruturais superficiais do alumínio são modificadas quando submetido 

ao tratamento térmico com sol-gel contendo nióbio utilizando como precursor o 

etilenoglicol. 

 Os difratogramas de raios X do alumínio anodizado e das amostras com filme 

de nióbio obtido a partir do precursor glicerina são mostrados na Figura 60. 

 

 

Figura 60 - Difratogramas de raios X do alumínio anodizado e das amostras com filme de nióbio a partir 

do sol-gel com precursor glicerina. 
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 Os difratogramas da Figura 60 apresentaram comportamento diferenciado das 

amostras com filmes de nióbio obtidos a partir do precursor etilenoglicol. As 

orientações preferenciais (200) e (111), situadas em 45° e 38°, respectivamente, que 

foram mencionadas anteriormente para o alumínio, foram mantidas nas análises 

apenas na amostra G450. Isso ocorreu devido à alta decomposição do filme de sol-

gel, que expôs o substrato preservando os picos principais do alumínio anodizado, 

assim como observado nas imagens das Figuras 32 e 42. Nas outras amostras, 

observa-se que a orientação de maior intensidade passou a ser em 78° e 79°, 

mostrando que houve alteração na superfície do alumínio anodizado, provavelmente 

pela presença de compostos de nióbio no filme gerado. 
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CAPÍTULO 4 
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5.7 COLORAÇÃO DO ALUMÍNIO ANODIZADO CONTENDO NIÓBIO 

 

Primeiramente, foram utilizadas as amostras com que apresentaram as 

melhores proteções observadas nas polarizações em NaCl 0,5 mol L-1 das Figura 25 

e Figura 38. Essas amostras são a E350A, que apresentou Epites em 0,5 V e G350, 

que não apresentou Epites dentro do trecho anódico estudado. 

 Nas amostras selecionadas, foram utilizados diferentes corantes com o intuito 

de obter verificação visual da deposição. Os tratamentos com os precursores 

poliméricos geraram superfícies com características distintas devido as diferentes 

condições térmicas. As tentativas de reanodização e coloração dessas amostras, são 

apresentadas nas imagens da Tabela 16.  
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Tabela 16 - Amostras tratadas termicamente com melhores proteções em NaCl 0,5 mol L-1 submetidas 

à reanodização e coloração. 

  
Lado do filme 

depositado 
Lado oposto 
(sem sol-gel) 

Lateral 

G350 

Antes da 
coloração 

  

 

Colorido 

  

E350A 

Antes da 
coloração 

  

 
Colorido 

  

  

Observa-se nos resultados na Tabela 16 para os tratamentos térmicos a 350°C, 

utilizando glicerina com rampa de aquecimento e etilenoglicol por 30 minutos, que a 

coloração das mesmas, não foram eficientes. Notadamente, isto confirma os 

resultados de MEV e EDX onde mostra que esses filmes são mais resistentes, contém 

mais matéria orgânica e, desta forma, acabam impedindo a reanodização e coloração 

das peças de alumínio. 
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Os resultados de resistência a corrosão por pites foram melhores para o 

sistema com glicerina a 350°C sem rampa, mas a espessura do filme impede a 

reanodização. Entretanto, os resultados de MEV e EDX mostram que os filmes 

tratados termicamente a 450°C, utilizando etilenoglicol ou glicerina como precursores, 

é menos espesso. Resolve-se, então, fazer os testes de reanodização e coloração, 

do alumínio com filme de nióbio das amostras E450A e G450.  

 A escolha de outras condições de obtenção do filme contendo nióbio, para 

prosseguir o trabalho, levou à necessidade de averiguar a eficiência do processo de 

reanodização. Assim, verificou-se se tempo utilizado para a anodização (20 minutos) 

é adequado para as amostras escolhidas, pois é essencial que determinada 

quantidade de nióbio permaneça na superfície, além do corante. A Tabela 17 mostra 

os primeiros resultados ópticos e por espectroscopia de fluorescência de raios X, as 

imagens da superfície das amostras G450 antes e após a coloração, em diferentes 

tempos utilizados no processo de reanodização. 
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Tabela 17 - Amostras E450A antes e após a coloração com diferentes tempos de reanodizacão e as 

respectivas quantidades de nióbio na superfície. 

 
Amostra tratada 

com Nb 
Amostra 

reanodizada 
Amostra 
colorida 

20 min 
anodização 

   

% Nb 18,75 ± 0,552 - < 0,100 

10 min 
anodização 

   

% Nb 17,59 ± 0,443 - 1,85 ± 0,696 

5 min 
anodização 

   

% Nb 18,96 ± 0,369 - 5,78 ± 0,226 

  

 Observa-se nas porcentagens de nióbio mostradas na Tabela 17 que ocorre 

uma diminuição significativa com o aumento de tempo de anodização. Fica evidente 

que ocorre a degradação do filme depositado na superfície do alumínio devido à 

reanodização. A imersão em solução ácida já é agressiva para a camada 

desenvolvida, pois ainda existe um polímero resultante do tratamento térmico, como 

observado nas microscopias Raman da Figura 57. Nota-se também, que há uma 

diminuição proporcional da intensidade da coloração com o tempo. Isso se deve ao 

fato de que a nova camada porosa também depende do tempo de anodização para 

que maior quantidade de corante seja depositado, apresentando um comportamento 
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semelhante ao observado nos estudos estatísticos mostrados na primeira parte desse 

trabalho.  

A Tabela 17 mostra que é necessário utilizar tempos menores que os 20 

minutos de anodização empregados anteriormente. Assim, por uma verificação visual 

e a partir de análises de espectroscopia de fluorescência de raios X, o resultado que 

mostrou ser melhor tanto para manter uma quantidade de nióbio significativa, quanto 

para colorir a superfície do alumínio foi 5 minutos de anodização. Com isso, o estudo 

prosseguiu utilizando uma densidade de corrente de anodização de 10 mA cm-2, 

tempo de reanodização de 5 minutos e temperatura de 30°C. Adotou-se as mesmas 

condições para a etapa de coloração. 

As amostras E450A reanodizadas e coloridas com diferentes concentrações de 

corante antes e após a polarização são mostradas nas imagens da Figura 61, 

juntamente com as quantidades de nióbio analisadas por espectroscopia de 

fluorescência de raios X.  

  

 [C] = 0,5 g/L [C] = 1,0 g/L [C] = 1,5 g/L [C] = 2,0 g/L 

Antes da 
polarização 

    

% Nb 5,77 ± 0,392 4,54 ± 0,317 3,95 ± 0,285 3,57 ± 0,263 

Após 
polarização 

    

% Nb 4,61 ± 0,321 3,33 ± 0,249 2,97 ± 0,229 3,49 ± 0,260 

Figura 61 - Imagens das amostras E450A, reanodizadas, coloridas com diferentes concentrações de 

corante, antes e após polarização e as respectivas porcentagens de nióbio na superfície. 
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 Observa-se nas imagens da Figura 61 que em todas as amostras houve a 

efetiva deposição de corante após a reanodização e, aparentemente, quanto maior a 

concentração do corante, a tonalidade da coloração amarela fica mais expressiva. 

Nota-se também a manutenção dos pontos escuros, que são remanescentes da 

deposição inicial do filme de nióbio e que foram identificadas nas análises de EDX da 

Figura 54.  

A Figura 62 mostra as curvas de PPA em meio contendo cloretos, para o 

alumínio anodizado e amostras E450A sem e com diferentes quantidades de corante. 

 

Figura 62 - PPA em NaCl 0,5 mol L-1 das amostras E450A sem corante e coloridas com diferentes 

concentrações de corante. v.v = 5 mV s-1.  

 

Todas as amostras utilizadas para a coloração que estão na Figura 61 são 

réplicas da condição E450A, ou seja, receberam o mesmo tratamento térmico com a 

mesma quantidade de nióbio a partir do sol-gel. Mas, nota-se que a quantidade de 

nióbio antes da polarização diminui com o aumento da concentração de corante, fato 

já esperado e ocorre, provavelmente, devido a quantidade de composto depositado 

na superfície, impedindo a leitura por espectroscopia de fluorescência de raios X. Por 

outro lado, as imagens que mostram a superfície das amostras após a polarização, 

apresentam a retirada do corante na região em que foi realizada esses testes. Essa 

saída do corante se deve ao fato deste ser solúvel em água, e como foi utilizada 

solução aquosa para as medidas eletroquímicas, a dissolução é favorecida. As curvas 

de polarização das amostras coloridas da Figura 62, apresentam melhoramento da 
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proteção à corrosão por pites, por apresentar Epites mais elevado em relação ao 

alumínio somente anodizado e sem corante. 

A Figura 63 presenta as amostras G450 reanodizadas e coloridas utilizando 

diferentes concentrações de corante, antes e após a polarização com as quantidades 

de nióbio analisadas por espectroscopia de fluorescência de raios X. 

  

 [C] = 0,5 g/L [C] = 1,0 g/L [C] = 1,5 g/L [C] = 2,0 g/L 

Antes da 
polarização 

    

% Nb 17,35 ± 0,524 17,02 ± 0,611 17,83 ± 0,887 16,25 ± 0,289 

Após 
polarização 

    

% Nb 16,42 ± 0,363 16,61 ± 0,286 17,09 ± 0,296 16,03 ± 0,291 

Figura 63 - Imagens das amostras G450, reanodizadas, coloridas com diferentes concentrações de 

corante, antes e após polarização e as respectivas quantidades de nióbio na superfície. 

 

As amostras G450 da Figura 63 apresentaram efetiva coloração após o 

processo de reanodização, mas aparentemente não diferiram quanto a tonalidade da 

cor em relação à concentração do corante. As quantidades de nióbio não diferiram 

significativamente entre si após a coloração, exceto a amostra com maior quantidade 

de corante (2,0 g L-1), que, provavelmente, devido a deposição de mais compostos 

em sua superfície pode ter influenciado nas leituras das análises de espectroscopia 

de fluorescência de raios X. 
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As curvas de polarização para as amostras G450 sem e com diferentes 

concentrações de corante e do alumínio anodizado em meio contendo cloreto, são 

mostrados na Figura 64. 

 

Figura 64 - Curvas de polarização em NaCl 0,5 mol L-1 das amostras G450 sem corante e coloridas 

com diferentes concentrações de corante. v.v = 5 mV s-1. 

 

 As curvas de polarização da Figura 64, mostram um aumento considerável da 

proteção das amostras tratadas com o filme contendo nióbio, reanodizadas e coloridas 

com todas as concentrações de corante, pois apresentaram o Epites mais anódico do 

que alumínio somente anodizado. Esses resultados das polarizações confirmam o 

observado nas imagens após a polarização da Figura 63, em que é praticamente 

imperceptível visualmente, a perda da coloração ou outra alteração na superfície. 

Todas as amostras tiveram uma diminuição média de 3% de nióbio pelas análises por 

espectroscopia de fluorescência de raios X e, quando comparado com o tratamento 

utilizando glicerina como precursor, a eficiência se torna muito maior. 

 Para avaliar a eficiência inibidora dos filmes contendo nióbio das amostras 

E450A e G450 com e sem coloração, foram obtidos diagramas de espectroscopia de 

impedância eletroquímica em NaCl 0,5 mol L-1, mostrados nas Figuras 65 e 66. 
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Figura 65 - Diagramas de Nyquist em NaCl 0,5 mol L-1 para as amostras E450A com e sem corante e 

somente anodizado. 

 

 Por meio dos Diagramas de Nyquist observa-se para a liga de alumínio AA5052 

somente anodizada, que a RTC tende a um valor finito da ordem de 25 kΩ cm2, 

enquanto que, para o sistema contendo filme de nióbio, a impedância é infinita, 

sugerindo que o arco termine em resistências muito elevadas. O mesmo acontece 

com o sistema colorido com amarelo tartrazina, porém a tendência infinita é maior do 

que o filme sem coloração.  

O estudo por EIE do revestimento gerado a partir do precursor glicerina, com e 

sem coloração e do alumínio somente anodizado é mostrado na Figura 66. 
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Figura 66 - Diagramas de Nyquist em NaCl 0,5 mol L-1 para as amostras G450 com e sem corante e 

somente anodizado. 

 

 Os diagramas de Nyquist da Figura 66 mostram que a amostra do alumínio 

somente anodizada apresenta um valor da RTC na ordem de 30 kΩ cm2, enquanto o 

sistema com filme de nióbio com precursor glicerina obtido a 450°C sem rampa de 

aquecimento, a impedância é infinita sugerindo que o arco termina em resistências 

muito elevadas, assim como o sistema colorido com amarelo tartrazina, mas a 

tendência infinita é muito maior.  

Nota-se que, pelas polarizações da Figura 62, a sequência esperada para os 

valores de RTC nos diagramas de impedância é G450+Cor > G450 > AL, mas observa-

se que ocorreu uma inversão nas amostras com e sem coloração. Uma possível 

explicação para esse comportamento, é a quantidade de nióbio que foi mantida na 

superfície após a coloração, juntamente com pequenas quantidades de precursores, 

apresentando resistências semelhantes. Assim, é possível notar que ambas amostras 

apresentaram um aumento expressivo na proteção da liga de alumínio AA5052 em 

meio contendo cloreto. 
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Os resultados desse trabalho mostraram ser possível anodizar o alumínio e 

melhorar suas condições de proteção, tanto quanto ao meio ambiente derivado de 

chuvas ácidas, quanto ao marinho. Nem sempre o melhor filme protetor pode ser 

aquele colorido na finalização (G350), pois a espessura do filme gerado pode dificultar 

a inserção do corante nos nanoporos do alumínio. Por esse motivo considera-se o 

melhor filme colorido e protetor o sistema (G450A). O planejamento experimental 

auxilia muito no desenvolvimento de processos inovadores, principalmente nesse 

processo estudado de anodização e coloração do alumínio, porém, todos os fatores 

físicos e físico químicos devem ser analisados para verificar melhor desempenho. 
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CAPÍTULO 5 
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6. CONCLUSÕES 

 

• As variáveis utilizadas para a otimização do processo de anodização da liga de 

alumínio AA5052 sem coloração foram: 

- densidade de corrente (j) = 10, 20 e 30 mA cm-2; 

- tempo de anodização (t) = 10, 15 e 20 minutos. 

As análises realizadas mostram que os maiores valores de resistência de 

polarização (Rp) são obtidos com e j = 10 A cm-2 e t = 20 minutos. 

No sistema para o processo de anodização da liga de alumínio AA5052 

colorida, as variáveis otimizadas foram: 

- densidade de corrente (j) = 10, 20 e 30 mA cm-2; 

- tempo de anodização (t) = 10, 15 e 20 minutos; 

- concentração do corante [C] = 1,0, 1,5 e 2,0 g L-1. 

Os maiores valores de resistência a polarização (Rp) foram obtidos em 

duas combinações de variáveis:  

(1) t = 10 minutos; [C] = 2,0 g L-1 e j = 10 mA cm-2; 

(2) t = 20 minutos; [C] = 1,0 g L-1 e j = 10 mA cm-2; 

Essas situações, mostram que é possível diminuir a quantidade de corante, 

e utilizar menor tempo de anodização, e que também pode-se diminuir o tempo 

de anodização, aumentando a quantidade de corante. 

• Para a obtenção do revestimento contendo nióbio, foram utilizadas as técnicas de 

deposição por imersão a partir de soluções do complexo amoniacal de nióbio com 

e sem modificação por tratamento térmico, mas a que se mostrou eficiente foi pelo 

método sol-gel de Pechini. 

As variáveis estudadas para a obtenção do revestimento contendo nióbio 

com e sem corante empregando o método sol-gel de Pechini foram: 

- precursor: etilenoglicol e glicerina; 

- temperatura do tratamento térmico: 350°C e 450°C; 

- proporção molar (precursor : ácido cítrico : complexo amoniacal de 

nióbio): 6:1:0,5 / 6:1:1,0 / 6:1:1,5 / 6:1:2,0; 

- concentração de corante: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 g L-1. 
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As análises ópticas mostraram que os filmes se aderiram na superfície da 

liga de alumínio AA5052 anodizada em todas as combinações de variáveis. As 

análises de espectroscopia de fluorescência de raios X mostraram que em 

temperaturas de cura a 350°C, os filmes apresentam maior quantidade de nióbio, 

em média 39% para ambos os precursores. Para os filmes obtidos a 450°C, é 

possível reanodizar e colorir a superfície, mantendo a quantidade de nióbio com 

4% e 17%, a partir dos precursores etilenoglicol e glicerina, respectivamente. Os 

filmes com nióbio e coloridos, não puderam ser obtidos a 350°C, devido a 

espessura do filme e a presença de matéria orgânica residual, impossibilitando a 

inserção do corante. 

• As medidas eletroquímicas realizadas em Na2SO4 0,5 mol L-1 das amostras com 

maiores resistências à polarização, mostraram que a liga de alumínio AA5052 

somente anodizada apresenta um aprimoramento na resistência à corrosão com 

eficiência de proteção média de 98% (E = 3,0 V vs. ESM). As amostras da liga de 

alumínio AA5052 anodizada e colorida apresentaram uma eficiência de proteção 

média de 92% (E = 3,0 V vs. ESM). Ressalta-se que nesse eletrólito estudado 

tipicamente a corrosão é do tipo generalizada. As medidas eletroquímicas 

realizadas no alumínio com o filme de nióbio permaneceram passivas em todo o 

trecho anódico estudado, demonstrando uma excelente inibição nesse tipo de 

corrosão.  

Nos estudos de corrosão localizada, empregou-se como eletrólito NaCl 0,5 

mol L-1, e as medidas eletroquímicas para a liga de alumínio AA5052 anodizada 

com filme contendo a maior quantidade nióbio depositada (razão molar 2,0), 

tratadas a 350°C com glicerina como precursor sem rampa de aquecimento, não 

apresentaram potencial de pites; com o precursor etilenoglicol, apresentou uma 

sobretensão de potencial de pites de 1,5 V vs. Ag/AgCl em relação ao alumínio 

somente anodizado. As melhores proteções contra corrosão por pites em NaCl 

0,5 mol L-1 foram nas amostras tratadas a 350°C com glicerina, e mostram pelas 

análises de microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de dispersão de 

raios X, que, teoricamente, existe uma associação da matéria orgânica com o 

nióbio que promove esse comportamento inibidor. As análises de espectroscopia 

de impedância eletroquímica, mostraram que a resistência de transferência de 

carga das amostras com filme de nióbio tratadas a 450°C com glicerina ou 
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etilenoglicol com e sem coloração, são muito elevadas, concluindo-se que há um 

aumento significativo na proteção da liga de alumínio AA5052 em meio contendo 

cloretos. 

Os resultados de difratometria de raios X mostraram que o filme gerado 

sobre a superfície altera a orientação cristalina preferencial da liga de alumínio 

anodizado AA5052, sugerindo que o filme contendo nióbio pode ser responsável 

por essa modificação. As análises por microscopia Raman, mostraram que o filme 

gerado em 350°C e 450°C com etilenoglicol ou glicerina possuem uma banda 

muito larga, na qual mascara os picos, que sugerem uma quantidade de polímero 

amorfo gerado pela síntese dos precursores. 

• O melhor processo de tratamento de superfície contra a corrosão generalizada, 

em meio de sulfato foi o de alumínio anodizado com ancoragem no filme 

polimérico com precursor de glicerina contendo nióbio (6:1:2,0) a 350°C sem 

rampa. Conclui-se que para o sistema em meio de cloretos onde ocorre corrosão 

por pites, este processo de tratamento de superfície apresenta o melhor 

desempenho. 

O mesmo processo tratamento de superfície contra a corrosão 

generalizada, em meio de sulfato foi o de alumínio anodizado com ancoragem no 

filme polimérico com precursor de glicerina ou etilenoglicol contendo nióbio 

(6:1:2,0) a 350°C, foi testado para a reanodização e coloração da superfície 

metálica com corante amarelo tartrazina, entretanto, a camada de matéria 

orgânica residual a essa temperatura impediu a coloração. O mesmo processo 

repetido a 450°C, por deixar menor resíduo de matéria orgânica e um filme menos 

espesso, permitiu a coloração das peças anodizadas e ancoradas o filme com 

nióbio. Nesse caso, é possível concluir, que esse tratamento colorido apresentou 

também elevada resistência a corrosão localizada.  
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